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 قاتعلا ماكحأ ۳ قاتعلا باتك

 قاتعلا باتك
 هماكحأ نايب يف يأ

 ARG AIS ROA .كلملاو قرلا لاوز دنع لحما يف تبغت ك تبغت ةّيعرش ةوق وهو

 اعرش قاتعلا يأ

 اهتوقل ؛اقيتع ىمست ةبعكلاو ءاهتوق ةدايزل اقيتع يمست رمخلاو «ةوقلا نع ناترابع قاتعلاو قتعلا] :قاتعلا باتك

 صحشلا صيلخت :قالطلا نأ قاتعلاو قالطلا نيب ةبسانملا [(صم) .ةبلغلاو رهقلا ةهج نم دحأ اهيلع ردقي ال ثيح

 قاتعلاو قتعلاو ءامهالعأ وهو ةبقرلا كلم لذ نم صخشلا صيلخت :قاتعإلاو «نيكلملا ندأ وهو ةعتملا كلم لذ نم

 تاطاقسإلا نأ ملعاو ۳۲٠/١[ :قئاقحلا زمر] .هركو نع راطف هيحانج ىلع يوق اذإ رئاطلا قتع نم اقلطم ةوق :ةغل

 يف امو «قاتعإلاب ةبقرلا كلمو «قالطلاب عضبلا عفانم طاقسإ يمسف ًاراصتخا اهيلإ بسنيل ءامسأب تزيم عاونأ

 مظتنيف قاتعلا اهضعب ينو «لاعفإلا نم قاتعإلا خسنلا ضعب يف عقوو «وفعلاب صاصقلا كلمو ءءاربإلاب ةمذلا
 نم هزاوح ليلدب ةدابع نكي مل نإو اعرش هيلإ بودنم فرصت قاتعلاو «ءاليتسالاو مرحلا محرلا يذ كلم

 بحتسي :اولاق اذهلو ؛"رانلا . نم اوضع هتم وضع لكب هللا قتعأ ًاملسم قتعأ ملسم امْيأ" :اكع لاق «ءرفاكلا

 (حتف «صلختسم) .ءاضعألا ةلباقم ققحتيل ةمألا قتعت نأ ةأرمللو دبعلا قتعي نأ لحرلل

 يأ [(ييع٬ط) .ةيالولاو ةداهشلل ًالهأ كولمملا ريصي امي يلا ةيعرشلا ةوقلا تابثإ يأ ] :ةّيعرش ةوق وهو
 تايالولا لثم ةيعرشلا تافرصتلا ىلع ارداق هب ريصي هنأل ؛كولمملل ةيعرشلا ةوقلا تابثإ ًاعرش قاتعلا

 قاتعإلا :ةفينح يبأ دنعو «قتعلا تابثإ وه امهدنع قاتعلا يأ امهبهذم وه ريسفتلا اذهو «ةنطلسلاو تاداهشلاو

 نهرا لاق غل سرا ع اع و و امك والخ ةع ارد ف لا لوصح ىلإ يضفملا لعفلا تابثإ

 .هسفن نع رايغألا قح عاطقناب يمدآلا قح يف رهظي E :اعرشو ءاهيف جارح ال ةرح
 نع قاتعإلاك بحاو :هتفصو «هيلع لادلا يئاشنإلا ظفللا :هنكرو .اريرحتو اقاتعإ ىمسي فصولا اذه تابثإو

 منصلل وأ ناطيشلل قاتعإلا وهو :مارحو «ةين الب قاتعإلاك :حابمو هللا هجول قاتعإلاك :بودنمو «تارافكلا

 وأ بيرقلا يف كلملا وأ بسنلا ىوعد امإ :هببسو «كلملا لاوز :همكحو «برحلا راد ىلإ بهذي هنأ نظ ىلع وأ

 (حتف «ييع) .برحلا راد يف لوحدلا وأ ةيرحلاب رارقإلا

 او اا ما تاو رج و اج : نأ ملعاو «كولمملا يأ :لحملا يف تبت

 دنع" هلوقو «باتكلا ةخسن ئيعلاو ءاذه نيكسم الم هراتحاو كولمملا يف ةيعرشلا ةوقلا تابثإ وه اهضعب فو

 .نيكسم الم ةخسن يف امك "ةوقلا تابثإ" :هلوقل وأ ةخسنلا هذه يف امك "تبنت" :هلوقل فرظ "قرلا لاوز

 (صم) .تايالولاو تافرصتلا ىلع هب ردقي ال يمكح زجع وه :قرلا (يشحم)
 (يشح) .ىلوملا كلم اهنع لوزي ال هنكل «قرلا اهنع لاز نإو هنإف ؛دلولا مأك كلملا لاوزو يأ :كلملاو



 قاتعلا ماكحأ ٤ قاتعلا باتك

 قتعمو قيتعو ءندبلا نع هب ربعي ام وأ رح تنأب هكولمل فلكم رح نم حصيو

 كيلع يل ليبس الو ر يل كلم البو ءالوأ هاون كتقتعأو كترّرحو ٌرّرحمو
 ررحم تنأو يأ

 E E DEER A ODA EE LDS DES EOL TEESE هاون نإ

 فاضأ ولف «غلابلاو لقاعلا ريغ نم الو «دبعلا نم حصي الف كولم هنأب املاع نكي مل نإو :فلكم رح نم
 هابص لاح يف لاق اذإ اذكو «قتعي مل دوهعم هنونجو «نونجم وأ يبص انأو هتقتعأ :لاق نأب ةلاحلا كلت ىلإ قتعلا

 ذفني ال هنأل ؛كولمملاب ديق "هكولممل" :هلوقو «مزلم ريغ هلوق نأل ؛دقعني مل رح وهف تقفأ وأ تغلب اذإ :هنونج وأ

 نبا كلمي ال اميف قتع ال" :3ع هلوقل ؛هيلع قتعي مل هارتشا مث رح تنأ :ريغلا دبعل لاق نإف «ريغلا كلم يف قتعلا
 ۳۲٠/۱[ :قئاقحلا زمر]."مدآ

 هب جرخف فلكملاب ديقو «هتوبثب مكحي ال هيف ًاكاش ناك نإف «قاتعإلا توبث یف اکاش نوكي ال نأ طرتشي اذكو

 راد يف ًارفاك وأ ًاملسم قتعملا نوك نيب قرف الو «مئانلاو هيلع يمغملاو مسربملاو شوهدملاو هوتعملاو نونحلاو يبصلا
 قتعي ال هنإف برحلا رادب ًايبرح ًامرحم ًابيرق كلم ولف «ةينلا ىلع فقوتي مل اذهو ؛اعضو ةدابعب سيل قتعلا نأل ؛مالسإلا
 قتعلا فاضأ ول اذكو «عامجإلاب قتع برحلا رادب ملسملا وأ يمذلا هبيرق كلم ولو ءهللل فسوي يبأل ًافالخ امهدنع

 (حتف) .رح تنأف كتيرتشا نإك هببس ىلع وأ كتكلم نإك كلملا ىلإ
 (ئيع) .رح تنأ :هلوقك ةلمحلا ىلإ افاضم نوكي نأ هطرش يأ حصي :هلوقب قلعتم :رح تنأب
 (ينيع) .رح كهجوو رح كسأر :كلوقك ةلمحلا نع هب ربعي اهئزج ىلإ ًافاضم نوكي يأ :ندبلا نع هب ربعي
 أزجتي امم قتعلا نأ وهو امهنيب نيبلا قرفلل ؛عئاش ءرحب وأ قالطلا يف امك :لقي ملو «ةلمحلا نع نعي :ثدبلا نع

 قتعي الو ءرح كهحوو رح كسأر :لاق نأب هجولاو سأرلاك ةلمحلا نع هب ربعي يلا ءازجألاو قالطلا فالخب
 رح كحرف :هتمأل لاق اذإ :هبللل فسوي يبأ نعو «ةلمجلا نع هب ربعي ال هنأل ؛رح كلحرو رح كدي :هلوقب

 ٣۲٠/١[ :قئاقحلا زمر] .لحرلا نود ةأرملا يف لكلا نع هب ربعي جرفلا نأل ؛قتعي ال هدبعل لاق ولو «تقتع
 حيرص ظافلألا هذه نأل :كتقتعأو (ييع) .قتعم تنأو يأ «قيتع تنأ :هلوقب اضيأ حصيو يأ :قتعمو قيتعو

 (ئيع) . هتبلغل وأ هيف اطامعتسا صاصتحال ؛قاتعإلا يف

 اهنأل ؛وني مل وأ قتعلا لئاقلا ىون "كتقعأ" ىلإ "رح تنأ" N ظافلألاب قتعلا حصي يأ :ال وأ هاون

 ءرهاظلا فالح هنأل ؛ءاضق قدصي ال لمعلا نم رح هنأ وأ لطابلا رابخإلا هب تدرأ :لاق ولف «قتعلا يف حيرص
 ٠۲٠/۱[ :قئاقحلا زمر] .همالك لمتحم هنأل ؛ةنايد قدصيو

 ظافلألا هذه ىون ول يأ :هاون نإ (نييع) .كيلع يل كلم ال :هدبعل هلوقب اضيأ حصيو يأ :يل كلم البو
 (ييع) .ةين الب عقي :دمحأ نع ةياور يف الإ عامجإلاب اذهو «ةينلاب الإ دارملا نيعتي الف تايانك األ ؛قتعلا



 قاتعلا ماكحأ ه قاتعلا باتک

 ينبا ايب ال «قیتع اي وأ ٌرح اي وأ يالوم اي وأ يالوم اذهو .يمأ وأ يأ وأ ينبا اذهيو
 ىلا ET د ف ك

 AEDS EOI ااا «قالطلا ظافلأو «كيلع يل ناطلس الو يخأ ايو

 نم بسنلا تباث دبعلا نكي ملو «هلثمل هلثم دلويو هنم ربكأ ىلوملا ناك اذإ يبا اذه :هلوقب قتعي يأ :ىنبا اذميو

 نأل ؛زاجلا قيرطب ريرحتلا ىلع همالك لمح نكمأ هنأل ؛هس ةفينح يبأ دنع قتعي ةثالثلا طورشلا هذهبف «هريغ

 ليحتتسي امن رقأ هنأل ؛قتعي ال :الاقو ءاريغض دبعلا ناك ول امك همالكل احيحضت هيلع لمحيف ةيرحلا ببس ةونبلا

 قتعي ال :ليقو «فالتحالا ىلع وه :ليقف «يدح اذه :ريغص يصل لاق ولو «ةثالثلا تلاق هبو «وغليف هنوك

 (نيع) .ًاعامجإ قتعي ال :ليقو 00 خا ّينبا هذه :هدبعل لاق ول اذكو ءاعامجإ

 هكلم مايقل هل ةوعدلا ةيالو نأل ؛يمأ هذه :هتمأل لاق وأ يأ :يمأ وأ (نيع) .يبأ اذه :هدبعل لاق وأ يأ :يبأ وأ

 اذه :هدبعل هلوقب اضيأ قتعي اذكو يأ ] :يالوم م .هيلع قتع بسنلا تبث اذإو «هبسن هب تبثيف

 ناك حيرصلاب قحتلا امل هنألو ؛لفسألا ىلوملا نيعتف «هيلع ءالو هل نوكي نأ همالك ةقيقح نأل [(نييع) .يالوم

 هب داري هنأل ؛ةينلاب الإ حصألا ىلع قتعي مل يكلام اي وأ يديس اي :لاق ول هنأل ؛ىلوملاب ديقو ءرح اي :هلوقك

 (حتف «ئيع) .ةثالثلا تلاق هبو «ةداع ماركإلا هب داري هنأل ؛يالوم اذهب قتعي ال :رفز :لاقو «ميظعتلا

 ىلإ جاتحي الف هيف حيرص هنأل ؛قيتع اي :هدبعل لاق وأ يأ :قيتع اي وأ (نيع) .ٌرح اي :هدبعل لاق وأ يأ :رح اي

 (ييع) .فصولا ةظحالم نود هراضحتسا هدارم نأل ؛قتعي ال هب هادانف دبعلل املع ظفللا اذه ناك اذإ الإ ةينلا

 ناك نإف «هروضح بلطب ىدانملا مالعإل ءال نأل ؛"يحأ اي"و "يبا اي"ب قتعلا حصي ال يأ :ينبا ايب ال

 ؛مالعإلل درج نكي مل نإو «"رح اي" يف امك هل اقيدصت فصولا كلذ قيقحت نمضت هتهح نم هتابثإ نكمب فصوب
 :هدبعل لاق ولو ءبسنلا فورعم دبعلا ناك اذإ ام ةلأسملا لحم نوكي نأ يغبنيو ءظفللا اذهب امتابْثِإ نكمي ال ةونبلاو

 هلوقب ًاضيأ حصي الو يأ :يخأ ايو (حتف «ئيع) .هسفن ىلإ هفضي م هنأل ؛قتعي ال ةينب اي وأ يب ب اي وأ نبا اي

 وأ ىون كيلع يل ناطلس ال :هلوقب قتعي ال يأ :ناطلس الو (ط) .اعاجإ قتعي ال ينب هذه وأ يحأ اذه :هدبعل

 ديلا لاوز لمتحا نئلو «بتاكملا يف امك «كلملا يفن مزلتسي ال اهيفنو ءديلا نع ةرابع ناطلسلا نأل ؛وني مل

 ناطلس الأو كيلع يل ليبس ال" نيب قرف ال هنأل ؛ةينلاب عقي :ةثالثلا دنعو «ريتعي الف لمتحملا لمتحم وهف قتعلاب

 (حتف) [۳۲۲/۱ :قئاقحلا زمر] .ًاضيأ انع ةياور يهو "كيلع يل
 ظافلأب قتعلا عقي ال يأ [(ط) .ىون نإو ةيانك وأ ًاحيرص قالطلا ظافلأب قتعي ال اذكو يأ ] :قالطلا ظافلأو

 دمحأو يعفاشلا لاقو «قتعي ال نئاب تنأ وأ ةقلطم تنأ :هتمأل لاق وأ قلطم تنأ وأ كتقلط :لوقي نأ لثم قالطلا

 نوكي الف «حاكنلا كلم وهو «نيكلملا ندأ ةلازإل تعضو ظافلألا هذه نإ :انلق «قتعلا ىون اذإ قالطلا ظافلأب عقي

 (صلختسم) ۳۲۲/١[ :قئاقحلا زمر] .قالطلا تايانك رئاس يف فالخلا اذكو «نيميلا كلم وهو ءامهالعأل ًاليزم



 قاتعلا ماكحأ 1 قاتعلا باتك

 ايبص كلاملا ناك ولو مرحم بيرق كلمبو رح الإ تنأ امب قتعو ّرحلا لغم تنأو
 هبيرق يأ 2

 ERIE CSR هركبو < «منصللو ناطيشللو هللا هجول ريرحتبو ءانونجم وأ

 مدصلل رح تنأ :لاق نأب ا ا

 نوكت دق يهو امهنيب ةلثامملا تبثأ هنأل [(ييع) .رحلا لثم تنأ :هدبعل هلوقب قتعي ال اذكو يأ ]:رحلا لثم تنأو

 ؛رصحلاب "رح الإ تنأ ام" :هدبعل هلوقب دبعلا يأ :خإ قتعو (ئيع) .كشلا ةين الب قتعي الف ةصاخ نوكت دقو ةماع

 كلم. اضيأ قتعلا عقي يأ رح تنأب :هلوق ىلع فطع ةفاضإلاب :كلمبو (نييع) .هوجولا غلبأب ةيرحلا تابثإ هيف نأل

 (ييع) .هل بيرقلا لحرلا

 امهدحأ وأ نيوخألاك دحاو لصأ ىلإ نايلدي نيصخش لك وهو مرحلا محرلا اذ هب دارأ ]:مرحم بيرق كلمبو

 دنعو «هيلع قتع هنم مرحم محر اذ لحرلا كلم اذإ يأ [(نيع) .خألا نباو معلاك ةطساو ريغب و ةطساوب
 ةوخإللا ةبارق يثو هيف قتعي :كلام دنعو «نيدولوملاو نيدلاولا لثم كلذو «دالولا ةبارق يف الإ قتعي ال هل يعفاشلا

 نباو رمع نع يورو «هريغو دواد وبأ هاور «"رح وهف هنم مرح محر اذ كلم نم" :التفع هلوق انلو ءطقف تاوحألاو

 تامعلا يبو لاوحألاو مامعألا بك مرحم ريغ محر وذ قتعي الو ؛كلذك نيعباتلا نم ريثك نعو «هلثم امد دوعسم
 (حتف) [ ۱ ق زمرأ .اعامجإ عاضرلاو ةيرهصلا تامرحلاك محر ريغ مرح الو «تالاخلو
 يبرحلا نأل ؛هب انديق امنإو ءانراد يف ارفاك وأ ًاملسم كلاملا ناك ءاوس انيور يذلا صنلا قالطإل :خلإ ايبص كلام

 برحلا راد يف هبيرق كلم ول ملسملا اذكو فب فسوي يبأل افالخ امهدنع قتعي ال برحلا راد يف هبيرق كلم ول

 ةبقر كلام هنإ :لوقي وه «هدنع قتعيو ءامهدنع قتعي مل برحلا راد يف دبع ملسملا وأ يبرحلا قتعأ ول اذكو «قتعي ال

 هدي لازأو هليبس ىلخ ول يح هرهقو هدي تحت هنأل ؛هديب قرتسم هناسلب قتعم هنإ :نالوقي امهو «قتعلاب هتلازإ كلميف
 (ييع «حتف) .ءاليتسالاب قاقرتسالا لحمب اسيل اممنأل ؛عامجإلاب قتع ًايمذ وأ ًاملسم دبعلا ناك نإو «قتع هنع
 يف ارفاك وأ املس توت وأ ايضا ناك ولو:هل اجر ناک اذإ هیر كلمتي قتعيب نعي هلق اغ لضاو. :انونجم وأ

 هاضرل يأ هللا هجول ريرحتب ًاضيأ قتعلا حصي يأ رح تنأب :هلوق ىلع فطع :ريرحتبو (ييع) .مالسإلا راد
 (يئيعءط) .هللا ءاضرل رح تنأ :لاق نأب

 سنألا نيطايش دحاو [(ييع) .ناطيشلل رح تنأ :لاق نأب ناطيشلل ريرحتب قتعلا حصي اذكو يأ ]:ناطيشللو

 E أ نإو كله نعع. طاش نم ناك نإ ةدئاز وأ ءريخلا نع دعب نطش نم هنأك ةيلصأ هيف نونلاو «نجلاو

 ىلإ افاضم هلهأ نم هرودصل ؛امهيف ريرحتلا حصو رفك منصلاو ناطيشلا ميظعت نأل ؛ميظعتلا دصق دنع قاتعإلاب

 (حتف)[؟ 517/١ :قئاقحلا زمر] .قتعلا لمتحي م و «ةهحلا ةيمست تغلو ذفنف «ةيالو نع هلحم

 هلو ؛ئجلم ريغ وأ ءوضعلا وأ سفنلا توف هنم فاخي ام وهو ءائجلم ناك ءاوس هركب قتعلا حصي يأ :هركبو
 اذه نأل ؛ارسعم ناك اذإ ةياعسلا بحت ملو هل ءالولا نوكي كلذ عمو ءارسعم وأ ناك ًارسوم هركملا نمضي نأ

 .راصعإلاو راسيلاب فلتخي ال وهو «فالتإ نامض



 قاتعلا ماكحأ ۷ قاتعلا باتك

 هررح نإو ءاقتع الماح رّرح ولو حص طرش وأ كلم ىلإ هفاضأ نإو ءركسو
 لمحلا يأ قتعلا فاضأ يأ

 اذإ حصي يأ [(نيع) .قالطلا باتك يف رم دقو امهيف قتعي ال :ةثالثلا دنعو «ناركس وهو هقتعأ نأب] :ركسو

 «فرصت هعم حصي ال ءامغإلاك وهف رطضملا برشك حابم نم ناك اذإ امأ ءمرحم ءيش نم ناركس قتعملا ناك

 :قالطلا قرم انك هلع ىلإ افا لهآ نع ودع: نك رلا نأ اهن قالا هح ةجوو فاع لر قالطاالاو

 1 (حتف «صلختسم)
 فاضأ نإ يهف تآلاب اديقم كلملا ركذ اهضعب يفو ءاذكه اهضعب يفف تفلتحا نتملا خسن نأ ملعاو :هفاضأ نإو

 فرع امل لاحلل قتعي هنإف نآلا هكلم يف هنأ لاحلاو رح تنأف كتكلم نإ وحن نم هب زرتحا لبقتسم كلم ىلإ قتعلا

 (حتف) .زيجنت نئاكلاب قيلعتلا نم
 يأ :طرش وأ (ط) .رح تنأف كتيرتشا نإك كلملا ببس ىلإ وأ رح تنأف كتكلم نإ :لاق نأب :كلم ىلإ

 افالخ طرشلا دوجو دنع قتعيف قيلعتلا حص :حص (نيع) .رح تنأف رادلا تلحد نإ :لاق نأب طرش ىلإ هفاضأ

 (ييع) .كتقتع وأ ةرح تنأ :لماح يهو ةمأل لاق نأب :الماح (ييع) .كلملا ىلإ ةفاضإلا يف هل يعفاشلل

 ,رثكأل وأ رهشأ ةتس نم لقأل تدلو ءاوس ًاقلطم همأ قتعب قتعي لمحلا نأ لصاحلاو هوني مل وأ امهقتع ىون يأ :اقتع

 درج عقو نإو «هيبأ يلاوم ىلإ ادبأ هئالو لقتني الو قتعي رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نأب ةلاصأ هيلع قتعلا عقو نإف

 :هللب فسوي يبأ نعو «هيلاوم ىلإ هنبا ءالو رجني هدعب بألا قتعأ اذإ نكل ءاضيأ قتعي رثكأل تدلو نأب همأ ةيعبت

 تام ولو «ةدعلا هب يضقنت هنأ ىرت الأ ,ماكحألا قح يف لصفنملاك هنأل ؛دلولا قتعي ال مألا قتعأف دلولا رثكأ جرح اذإ

 (حتف) [" 71/١ :قئاقحلا زمر] .رثكألا ج ورح لبق تام اذإ ام فالخب «ثري ةلاحلا هذه يف

 كنطب يف يلا ةقلعلا وأ ةغضملا :لاق وأ رح كلمح :لاق نأب ةصاخ لمحلا قتعأ ول يأ :طقف قتع هررح نإو

 هيف نأل ؛لمحلل ًاعبت الو قاتعإلا اهيلإ فضي مل األ ؛ةلاصأ اهقاتعإل هجو ال ذإ ؛لماحلا نود وه قتع رح

 لعح لمحلل اعبت مألا نوكف اهنم ءزجلاك هنأل ؛مألل اعبت لمحلا نوكي نأ يلقعلا عضولا نأل ؛عوضوملا بلق

 هدرفأ اذإ قتعي نألف مألل اعبت قتعي اذهلو «قتعلل لحم لمحلاو «قتعت الف عوضوملا بلق وهو ءزحلل ًاعبت لكلا
 ["؟/١ :قئاقحلا زمر] .ىلوأ

 الو عيبلاو ةبهلا ف طرش ميلستلا ةردقو ضبقلا :انلق ؟هيف عيبلاو ةبملا حصت ملو لمحلا يف قتعلا حص اذامل :ليق نإف

 نم لقأل هتدلو اذإ قاتعإلا تقو لمحلا مايق فرعي امنإو اقرتفاف قتعلا يف طرشب سيلو لمحلا ميلست ىلع ةردق

 يف هدوحوب نقيتلا مدعل ؛قتعي مل تقولا كلذ نم رهشأ ةتس نم رثكأل هتدلو نإو «تقولا كلذ نم رهشأ ةتس

 (صلختسم) .قاتعإلا تقو اهنطب



 قاتعلا ماكحأ ۸ قاتعلا باتك

 اهفاصوأ يف مألا عبتي ال هنأل ؛ىلوأ ناكل دلولا لدب نيئجلاب وأ لمحلاب فنصملا ربع ولو :مألا عبتي دلولاو

 هجوو «قتعي ال ةدالولا دعب مألا قتعأ ول تح «هركذ امم رثكأ يف اهعبتي الف عضولا دعب دلولا امأو «لمحلا الإ

 بسن تبث اذهلو ؛اهبناج نم هب نقيتم هنألو ؛مألا بناج ححرتف اهءامب اكلهتسم نوكي هءام نأل ؛مألل لمحلا ةيعبت

 ءاهءاذغب ىذغتي ىح امكحو اسح اهنم وضعك لاصفنالا لبق هنألو ءاهثريو هثرت يح ةنعالملا دلوو انزلا دلو
 بناج ربتعي اذكو «ححرأ اهبناج ناكف ءاهل ًاعبت تافرصتلا نم امهريغو قتعلاو عيبلا يف لحديو ءاهلاقتناب لقتنيو

 زوجيو «لكؤت همأ تناك اذإ لكؤي «هريغ وأ لوكأملا نيب وأ «يلهألاو يشحولا نيب دلوت اذإ نح مئاهبلا يف مألا

 «نتملا يف ةروكذملا فاصوألا يف مألا عبتي لمحلا نأ لصاحلاو ءامب ةيحضألا زوجي ام همأ تناك اذإ هب ةيحضألا

 (حتف «ئيع) .نيدلا يف نيوبألا ريخ عبتيو ءرهتشت ال مألاو «فيرعتلل هنأل ؛بسنلا يف بألا عبتيو
 (ييع) .اهبناج ناححرل اضيأ اهلمح كلم امهوحنو ةبه وأ ءارشب اهكلم نأب :كلملا يف

 (ييع) .انركذ امك لمحلا اهعبتي لماح يهو اهررح نأب ةيرحلا يف اهعبتي يأ :ةيرحلاو

 (ييع) .اهلثم قيقر اهدلوف ءاهدلوب اهنم اهجرحأو برحلا راد نم ةأرما رسأ نأب قرلا يف عبتيو يأ :قرلاو
 (ئيع) .هيف اهلمح اهعبتي هتمأ ربدأ نأب :ريبدتلاو

 (يئيع) .هلام عيمج نم ناقتعي ىلوملا تام اذإف «همأ مكح يف دلولا نوكي لحر نم هدلو مأ جوز نأب :داليتسالاو

 (نيع) .ةباتكلا يف اهلمح اهعبتي ةمأ تناك نأب :ةباتكلاو

 هضراعي ال هيلع قتعيف هئام نم قولخم هنأل ؛رح اهديس نم هنوك لاح ةمألا دلو يأ :رح اهديس نم ةمألا دلوو

 اهبناج انححجرف ةضراعملا تققحتف اهديسل كولمم اهءام نأل ؛ريغلا ةمأ فالخب هل كولمم اهءام نأل ؛ةمألا ءام

 هنم ىثتسي نكل «هدالوأ ةيرح طرتشا اذإ الإ هب هملعل كلذب يضر دق جوزلاو «قتعي مل ام ارح نوكي ال :انلقو
 اذهلف هب ضري مل دلاولا نأل ؛ةميقلاب رح اهنم هدلوف ةنق يه اذإف ةرح اهفأ ىلع ةأرما جوزت اذإ يأ ءرورغملا دلاو

 (حتف) ۳۲٤١/۱] :قئاقحلا زمر] .مالل عبتي ال



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب 1 قاتعلا باتك

 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب

 ر ا ر قا انيق یر ود ا نيت ضعي سبأ نب
 7 ضعبلا قتعم يأ 8

 عج ریو رسوم ول نمضي وأ ءامه ءالولاو ٠ «يعستسي وأ زري نأ هكيرشلف هبيصن
 قتعملا ىعسي ماد ام نيهحولا يف نيكيرشلل هبيصن ةميق يف دبعلا ءايشأ ةثالث نيب رايخلا كرتشم دبع نم

 OER VOUS ما ل لا رولا ل ل وني التل جا واط عينا هم «دبعلا ىلع هب

 ىدأو نمض يذلاب يأ

 نأب :هدبع ضعب [؟١/714 :قئاقحلا زمر] .هلك قتعي وأ هيلع رصتقي له هماكحأ نايب يف يأ :دبعلا باب

 715/١"[ :قئاقحلا زمر] .هفصن وأ هثلث وأ هعبر قتعأ

 «ةفينح يبأ دنع ةياعسلاب لكلا نع كلملا لاوز ىلإ قتعلا رحأتيو «ضعبلا نع كلملا لوزي لب هضعب الو :هلك قتعي مل
 اهماكحأو «قاتعإلاو كلملا ةلازإو قتعلاو قرلا :ةعبرأ ءايشأ انههو «هماكحأ رئاسو هتداهش يف ًاقيقر ناك اذهلو

 قتعلا تابثإو هدنع كلما ةلازإ قاتعإلاو ءاعامجإ ئزجتم كلملا ةلازإو «ناءزجتي ال قتعلاو قرلا نأ وهو :ةعبرأ
 ىعم. أزجتي ال :امهدنعو «كلملا ةلازإ قاتعإلا ذإ ؛قتعأ ام ىلع رصتقيف «هدنع ئزجتم قاتعإلا نأ هلصأو ءامهدنع

 قاتعإلا أزجتي الف «ناءزجتي ال امهو «قرلا طاقسإ وأ قتعلا تابثإ امإ هنأل ؛لكلل قاتعإ ضعبلا قاتعإ نأ

 .ئزجتم ريغ وهو قرلا لاوز بجوي :امهدنعو «ئزجتم وهو «هدنع كلملا لاوز بحوي قاتعإلاف «ةرورض
 روصتي ال هيف ةيرحلا لوزن وهو همكحو ةلعلا وهو لوقلا تاذ نأل ؛عامجإلاب أزجتي الف قتعلا وأ قاتعإلا سفن امأو

 امهعامتحا روصتي الف «ةيمكح ةوق ةيرحلاو «يمكح فعض هنأل ؛عامجإلاب أزجتي ال قرلا اذكو «يزجتلا هيف
 ضعبلا نع هكلم لاز :لاقو ناک ام ىلع انيق هلك لتا قولا كلاعب تعا ةت أن ءدحاو صخش يف

 :لاق ولو «ةثالثلا تلاق هبو ءارح هلك راصف ةيرحلا بناج اربتعا امهو ءًارح ضعبلا كلذ نكي ملو هقتعأ يذلا

 نم مهسلاب ةيصولا يف امك هسدس قتع ءرح كنم مهس :لاق ولو «نايبلاب رمؤي رح كنم ءزج وأ رح كضعب

 (حتف «ئيع) .لكلا يف هلك قتعي :امهدنعو «هدبع
 هلك هنأل ؛كم ةفينح يبأ دنع :بتاكملاك وهو (ييع) .ةدحاو ةعفد هلك قتع ىدأ اذإف «هتميق نم :يقب اميف

 الو ثري الو هتداهش لبقت آل يح ابتاکم ةلارنإب نيليلدلاب لمعف هيلإ قتعلا ةفاضإب هضعب نع كلملا لاز امنإو قيقر

 دوحجوم وهو «ضعبلا يف ةيرحلا عوقول ةياعسلا بحوأ ىلوملا نأل ؛قرلا ىلإ دري ال زجع اذإ هنأ الإ جوزتي الو ثروي

 ام ىلع ءانب هعيمج يف عقو قتعلا نأل ؛نويدملا رحلاك وه :امهدنعو ,ةدوصقم ةباتك بتاكملا فالخب ءزجعلا دعب

 (صلختسم) ۳٠٠/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلع ةياعس الو هش يعفاشلا لوق وهو «مدقت

 ناك ول يأ :ارسوم ول (نييع) .كيرشلل هبيصن ةميق قتعملا يأ :نمضي وأ (ييع) .هبيصن قتعي نأ امإ :ررحي نأ
 طر نجا اض ةف راف کلام ةر کب ناب تغ قتلا



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ٠١ قاتعلا باتك

 و OARS SRA ءامه ىعس هبحاص بيصن قتعب لک دهش ولو هل ءالولاو
 دبعلا يأ نيكيرشلا نم

 ةياعسلا وأ راسيلا عم نامضلا الإ هل سيل :الاقو «ةفينح يبأ دنع هلك اذهو قتعملل ءالولا نوكي يأ :هل ءالولاو

 يفو «كلذك رسوملا يف :ةثالثلا دنعو «نيهحولا يف قتعملل ءالولاو ,ءيشب دبعلا ىلع قتعملا عجري الو «راسعإلا عم
 قاتعإلا ؤرحت :امهدحأ :نيلصأ ىلع ئبم اذهو «هقتعو هتبهو هبيصن عيب كيرشللف «ناك امك هكيرش ىقبي رسعملا

 :هتميقل قتعي لحرلا يف 3# هلوقل ؛عنمب امهدنعو مدع ةياعسلا عم كلا راسب نأ :يناثلاو و

 تسبتحا هنأ :هلو ؛ةكرشلا يقانت ةمسقلاو «مسق ی ی اره ناك و ادع ناك نر"

 ىلعف «هب غبصنا يح «هريغ غبص يف هتقلأو ناسنإ بوثب حيرلا تبه اذإ امك هنمضي نأ هلف «دبعلا دنع هبيصن ةيلام

 ا رش انه الكف یم رأ ناك ا ا ترا عاف
 هسوبلم نم هيلإ جاتحي امع ًالضاف رخآلا بيصن ةميق لاملا نم كلب نأ وهو ءداتعلا راسي ال ريسيتلا ريتعملا م

 «لاحلا مكحي هيف افلتخا نإو «ربتعي ال رسعأ وأ هدبعل رسيأ ول نح قاتعإلا موي هلاح ربتعيو «هانكسو هلايع ةقفنو
 يف افلتحا نإو ءركنم هنأل ؛قتعملا لوق لوقلا نوكيف «لاوحألا اهيف فلتخت ةدم قتعلاو ةموصنلا نيب نوكي نأ الإ

 ةثالثلا تحلو نکنم هنأل ؛قتعملل لوقلاف اكلاه ناك نإو «لاحلل موقي امئاق ناك نإف «قتعلا موي دبعلا ةميق

 قتعأ نم" الكاع هلوقلو «يراحبلا هاور «"قتعي مث هيلع موق ًارسوم ناك نإف نينثا نيب ادبع قتعأ نم" :اتفع هلوقب
 هيلع قتعو «مهصصح هئاكرش ىطعأف لدع ةميق هيلع دبعلا موق دبعلا نمت غلبي ام هل ناكو دبع يف هل اكرش

 .ملسمو يراخبلا هور ل
 هب يعستساو هي هيلع موق الإو «لام هل ناك نإ هلام يف هيلع هصالخف كولم يف هل اصقش قتعأ نم " :83ع هلوق انلو

 توبث ىلع :مزح نبا لاقو «كلذب ةياعسلا تبثف «ملسمو يراخبلا هاور «رمألا هيلع ددشي ال يأ "قوقشم ريغ
 يف لاق لع هنأل ؛لوقن ام ىلع ليلد هيف لب انبهذم يئاني ام هوور اميف سيلو ءايباحص نوثالث ءاعستسالا
 هقتعب امإ «كلذ دعب قتعي هنأ ىلع لدف «يحارتلل "مث" ةملكو "قتعي مث هيلع موق ارسوم ناك نإف" :لوألا ثيدحلا
 بيترتلا فانت ال يهو واولاب "هيلع قتعو مهصصح هءاكرش ىطعأ" :يناثلا ثيدحلا يف لاقو «ةياعسلاب وأ
 اه ةدتعملا ةياورلا عقي مث "قتع ام هنم قتع دقف الإو' :هلوقو وداعا نين و دخ «يتخارتلا الو

 «هلبق نم عفان هلاق وأ «ثيدحلا يف ءيش وهأ يردن ال :ديعس نب ىجيو بويأ لاق ىح ع هلوق هنأ تاقثلا

 ٠٠٠/١[ :قئاقحلا زمر] .ةبوذكم يه :"يلحما" يف مزح نبا لاقو

 رر نک ا أ | ی و ی ا کر ا ار رک لاف وا حام بیم
 لكل ىعس «هبحاص ىوعد ىلع امهنم لك فلحي نأ دعب يأ [(ييعءط) .امه ءالولاو «نيفلتخم وأ نيرسعم وأ اناك
 ىلع هلوق لبقي الف «بتاكتلاب هسفن ىلعو قتعلاب هبحاص ىلع دهشي امهنم دحاو لك نأل ؛هبيصن يت امهنم دحاو
 - ًابذاك ناك نإو هبتاكم وهف ًاقداص ناك نإ هنأل ؛هب نقيتلل هيعستسيف «هقاقرتسا هب عنتميو هسفن قح يف لبقيو هبحاص



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ١١ قاتعلا باتك

 معنا نع ردي لو ىفمو رجالا نيكعواوا نالف لعفب هقتع امهدحأ قلع ولو
 ي امهنيب كرتشملا دبعلا قتع يأ نيكيرشلا

 9300 .ددحاو تعي مل هدبع قتعب دحاو لك فلح ولو ءامه هفصن يف ىعسو
 ًاعامجإ نيدبعلا نم امه ءالولاو نيكيرشلا هتميق فصن يف يأ دبعلا

 نيرسعم اناك نإ :الاقو «راسيلاب لطبيب ال ءاعستسالا قح نأل ؛هدنع راسعإلاو راسيلاب كلذ فلتخي الو «هدبع وهف =

 ذر لاق هو فنا قاتعإ نع“ امل ت ف وره ءالولاو يروم اناك نإ ۷ رسم انهدحا ناک وأ يس

 (حتف «ئيع) .نالوق امهنم لك بيصن قتع يفف ءالكن وأ افلح ول :ةثالثلا دنعو ءامه ءالولا :مامإلا دنعو
 تقو دارملاو ليلقتلا ليبس ىلع نالف لعفل فرظ :ًادغ (ط) .رح تنأف ادغ رادلا ديز لحد نإ :لاق نأب :نالف

 ملعي مل يأ :ردي ملو (ييع) .رح تنأف ادغ رادلا ديز لحدي مل نإ :لاق نأب :رخآلا سكعو (يشح) .نيعم

 (ط) .امهدحأ ثنحب نقيتلل دبعلا فصن يأ :هفصن قتع (نييع) .ال مأ رادلا ديز لخدأ

 دنع ًارسعم رخآلاو ارسوم امهدحأ وأ «نيرسعم وأ نيرسوم ناك ءاوس اقلطم افاصنأ :امه هفصن يف ىعسو
 يق ىعس نيرسعم اناك نإ :فسوي يبأ دنعو «هدنع دبعلا ىلع ةياعسلا بوحو عنمي ال قتعملا راسي نأل ؛ةفينح يبأ

 «ةياعسلا نم أربتي امهنم دحاو لك نأل ؛ءيش يف امهنم دحاول عسي مل نيرسوم ناك نإو ءامحل هتميق فصن

 ارو امهدحأ ناك نإو ,فسوي يبأ دنع ةياعسلا بوجو عنمي قتعملا راسي نإف .هكيرش ىلع نامضلا يعديو

 دبعلا ةياعس نم أريتيو ؛هكيرش ىلع نامضلا يعدي رسعملا نأل ؛رسوملل هتميق عبر يف ىعس ًارسعم رحآلاو
 عمو «رادقملا يق مامإلا عم فسوي وبأف «هتصح يف هل ىعسيف «دبعلا ىلع ةياعسلا يعدي رسوملاو «هقح طقسيف

 .راسعإلاو راسيلا رابتعا يف دمحم

 عم هب ءاضقلا نكمي الف ءلوهجم ةياعسلا فصن طوقسب هيلع ىضقملا نأل ؛هتميق عيمج يف ىعسي :دمحم دنعو
 «هفالخب نقيتلا عم هب ءاضقلا زوجي الف ءدبعلا نع ةياعسلا فصن طوقسو امهدحأ ثنحب انقيت انأ :امطو «ةلاهجلا

 يف ىعسي نيفلتخم اناك نإو «ءيش يف امهنم دحاول عسي مل نيرسوم ناك نإو «نيرسعم ناك اذإ اميف اذهو
 (نيكسم) ل S1 د

 (ييع) .ةقباسلا ةلأسملا يف امك امهدحأل امهنم دحاو لك امهيلع افلخم نادبع امه ناك نأب :هدبع قتعب

 لاقو ءرح يدبعف ادغ رادلا نالف لحد نإ :امهدحأ لاقو نالحر نيكيرشلا ناكم ناك ول يأ :دحاو قتعي مل
 نأل ؛ًاعامجإ امهنم دحاو قتعي الف ال مأ لحد ملعي ملو دغلا يضمف رح يدبعف ًادغ رادلا نالف لحدي مل نإ :رحآلا
 هل يضقملا نإف دحاولا دبعلا يف ةقباسلا ةلأسملا فالخب ءاضقلا عنتماف «ةشحافتم هيلع يضقملاو هل يضقملا يف ةلاهجلا

 ةلأسملا هذه يفو «لوهحنلا مولعملا بلغف ءامهنم ثناحلاو ,دحاو لوهجلاو مولعم ةياعسلا فصن طوقسو ةيرحلاب

 ناك اذإ ام. اذه لكشي الو «كلذل ءاضقلا عنتماف ؛هيلع يضقملاو هل يضقملا يف بلاغلا وه لوهجلا نأل ؛سكعلاب

 - «ةرح ةمألاف لحدي مل نإ :رخآلا لاقو ءرح دبعلاف مويلا رادلا نالف لحد نإ :امهدحأ لاقف «ةمأو دبع امهنيب



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ْ ۲ قاتعلا باتك

 هبيصن ةميق يف دبعلا ل E هاحعأ , لحجر

 7 ل ام ا ب ERAS e هد يكب يبحأ هفصن ىرتشا
 رخآلا فصن وهو نبالا نم بألا ي رتشا 8 نبالا

 دحاو لك نأل ؛لوهجج هيلع يضقملاو قتعلاب هل يضقملا نأ عم امهنم دحاو لك قتعي ءال مأ لحدأ فرعي ملو =

 ثناحلا وه رخآلا نأ معزي امهنم ًالك نإف «ةقباسلا فالخب «ثناحلا وه هكيرش نأ همعزل هبيصن داسفب رقأ امهنم

 امهنم لك ىلعو «رحألا دبع ةيرحب امهنم لك E يع اكرام رز و حيض ايوا يار دعو

 انتلأسم يف نيدبعلا ىرتش ا ولو ءامهرارقإب عيبلا دسفف «دبعب ارح ىرتش ا هنأ معزي امهنم الك نأل ؛ىرتش كا اه: ةمبق

 يف لوحدلا لبق يرتشملا معزو ءادبع عاب هنأ امهنم لك معز ؛نيغئابلا لحا كن الاغ ناک نو زا كحال

 رمؤيو هسفن قح يف ربتعم همعز نأل ؛امهدحأ هيلع قتع هكلم يف اعمتحاو ءارشلا حص اذإف «ربتعم ريغ هكلم

 (صلختسم) ۳۲۷/١[ :قئاقحلا زمر] .نايبلاب

 ادلو تدلوف همع نبا ةمأ جوزت نأب ثرإب كلمتلا ناك ءاوس مرحم محر يذ لك يف مكحلا اذكف :هنبا كلم ولو

 «رخآ عم :هلوقو «راهمإب وأ ةقدصب وأ ةيصوب وأ ةبم وأ ءارشب وأ «هل رخآ مع نباو اهجوز هثروف اهديس تام مث

 نم دارملاو «هيلع قتعيف هبيرق صقش كلم هنأل ؛"هظح قتع" :هلوقو ءاعيمج هالبق دحاو دقعب رخآ لحر عم يأ
 نمضي مل" :هلوقو «قافتالاب أزجتي ال هنأل ؛قتعلا ةقيقح هب دري ملو «كلملا لاوزو هرثأ توبث "هظح قتع" :هلوق

 .ةفينح يبأ دنع اذهو «ملعي مل وأ هكيرش نبا هنأ رخآلا ملع ءاوسو ITT هاون مآل

 هتميق فصن يف نبالا ىعس ارسعم ناك نإو ءًرسوم ناك نإ هتميق فصن ثرإلا ريغ يف بألا نمضي :امهدنعو

 هنأ :اممل «بابسألا هذي هاكلمت هفصن كلم نإ هدبع قتعب امهدحأ فلح ول فالخلا اذه ىلعو «هيبأ كيرشل

 ؛هاثرو اذإ ام فالخب «ةرافكلا نع هب ئرجي اذهلو «هل قاتعإ بابسألا هذه ةرشابم نأل ؛قاتعإلاب هبيصن دسفأ

 وهو «قتعلا ةلع يف هكراش ثيح هبيصن داسفإب يضر كيرشلا نأ :هلو «هيف هل رايتحا ال يربح ثرإلا نأل

 (حتف «ئييع) .ءيشب قتعي ال :ةثالثلا دنعو «هبابسأ ةرشابم

 يأ :هظح قتع (ييع) . .ثرالا وأ راهمإلا وأ ةيصولا وأ ةبهلا وأ ةقدصلا وأ ءارشلاب رحآ لحر عم يأ :رخآ عم

 مادعنال هكيرش بيصن دبعلا يأ :نمضي ملو (ييع) .ملعي مل وأ هنبا هنأ رحآلا ملع مرحم محر يذ كلم. بألا بيصن

 .ءاش نإ بألا نم نامضلا ذخأي يأ «لوعفم بألاو ء«نيمضتلا نم]:بألا نمضي نأ هلف (نيع) .هنم هيف يدعتلا

 نإ رايخلاب يبنحألاف رسوم وهو ءرخآلا هفصن بألا ىرتشا مث نبالا فصن ىرتشاف يبحألا أدتبا نإو يأ [(ييع)

 هتيلام سابتحال نبالا ىعستسا ءاش نإو «قتعلا ةلع يف هك راشي مل ثيح هبيصن داسفإب يضر ام هنأل ؛بألا نمض ءاش

 بوجو عنمي راسيلا نأ ىلع ءانب هتميق فصن بألل نمضيو «يبحألل رايح ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «هدنع

 (حتف «صلحختسم) .رايخلا يف فالتخالاو «قافتالاب نامضلاف ءرم امك امهدنع ةياعسلا



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ۴۳ قاتعلا باتك

 نيرسومل بع .هعئابل نمضي ال هلك كلمب نمم هنبا فصن ىرتش ثا نإو «يعستسي وأ
 ةفينج ىبأ دنع ًائيش بألا يأ نبالا لك يأ بألا يأ

 ال ًارّبدم هئلث قتعملا ُربدملاو ءربدملا تقااشلا مش 0 ركز ترو

 هتميق ي الوأ مهنم

 .نمض ام

 اذإ يأ :هعئابل نمضي ال (ييع) .بألا نم يدعتلا دوجوب فصنلا يأ هبيصن ةميق يف نبالا يأ : يعستسي وأ

 عئابلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع اقيش هعئابل بألا نمضي ال نبالا لكل اكلام ناك يذلا عئابلا نم نبالا فصن لحر يرتشا

 وهو «نيكيرشلا دحأ نم هوبأ هارتشا ولو :ناهضلا هيلع حت ارش ألا ناك نإ :الاقو ؛عيبلا وهو ةلعلا يف هكراش

 هيلع بجي هريغ عم جوزلا اهكلمف حاكنلاب ةدلوتسم ةيراج نبالا ناكم ناك ولو «عامجإلاب نامضلا همزل عرس وم

 (صلختسم) [۳۲۸/۱ :قئاقحلا زمر .ثرإب اهاكلم اناک نإو ناک ام فيك هكيرشل فصنلا نامض

 هربد :نيرسوم رفن ةثالث نيب دبع ةلأسملا ةروص [(ييع«ط) .ةثالث مهو مه كولمم يأ ءارلا رسكب] :نيرسومل دبع

 ربدملاو ءانق هتميق ثلث ربدملا نم نامضلا تكاسلا ذحأي نأ هيف مكحلاف «ثلاغلا تكسو «رخخأ هررحو «دحاو

 نأ نامضلا يف لصألا نأل ؛قتعملا نمضي نأ تكاسلل يأ هل سيلو ءاربدم هنوك لاح هتميق ثلث قتعملا نم ذحأي

 ؛ريب دلا "حقو كلم لإن كلم نم لقفل الياف هتوكل بدلا نيت ق ققتني ا اذهو ؛ةضواعم ناهض كوكي
 ناكف كلم ىلإ كلم نم لقنلا لبقي ال هنأل ؛ريبدتلا لحأل قاتعإلا يف كلذ نكمي الو كلذ دنع ًانق هنوكل

 .هتوم ىلإ هتراعإو هتراجإو ةمادجتتسا نم هفتا لف اكتم ناك دلا نکل «فالتإ نامض هيف نامضلا

 ةنالث عفانملا نأل ؛انق هتميق ثلث ربدملا نم تكاشسلا ذحأي اغإو فالتإلا نئععم اذهو «كلذ لك هقتعب عنتماف

 وهو نمض ام ال اربدم دبعلا ثلث قتعملا نم ذحأي ربدملاو «عيبلا تاف ريبدتلابف «عيبلاو مادختسالاو ءطولا :عاونأ

 «ةعست ربدملا نمضي تكاسلا نإف ءالثم !رانيد نيرشعو ةعبس تناك اذإ دبعلا ةميق نأ :هحيضوت ا ل

 ىلع اعقاو قاتعإلاب فالتإلا ناكو «ةعست هنم تفلت ريبدتلابو ؛نقلا ةميق اثلث ربدملا ةميق نأل ؛ةتس نمضي ربدملاو

 هنمضي الو «طقف ةتسلا كلت قتعملا ربدملا نمضيف «ةتس اهثلثو ءرشع ةينامث يهو «نقلا ةميق اثلث يهو ربدملا ةميق

 هيكيرشل نمضيو «لطاب قتعملا قاتعإو ءةرم لوأ هربد يذلل ايلف راص هلك دبعلا :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو

 أرجتي ال :امهدنعو «كلملا ةلازإ هنأ نعم قتعلاك هدنع أزجتي ريبدتلا نأ هلصأو ءارسعم وأ ناك ارسوم هتميق يل

 (حتف «صلختسم «ييع) قير هرقل اردن نوكيا رولا وول و «قاتعإلا نم ةبعش هنأل ؛ريبدتلا

 ن لو اف كل الا سكم وذل (ئيع) .نامضلا ذحأي يأ اعيش لعفي م يذلا يأ :تككاسلا

 .ءابلا حتفب اربدم هنوك لاح يأ :اربدم (ييع) اا ءارلا Pe ربدملا نمض نع :ربدملاو (ييع٬ط) .قتعملا

 (ييع) .تكاسلل هنمض يذلا ثلثلا قتعملا ربدملا نمضي ال يأ :نمض ام ال (نيع)



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ١ قاتعلا باتك

 اهبسك يف اهقفنو ةمدح الب ا مع يب ةمألا يأ نا 00

 رح امكدحأ :نينثال لاق ءدّيعأ ةثالث هل .اهقاتعإب نيكيرشلا دحأ نمضي الف موقت

 E ا و ا يو E a «نایب الب تامو ررکو ق

 ىلوملا تام نإو يأ 2 ترانا

 اههدحأ لاقف نيكيرشلا نيب ةيراج تناك اذإ يأ :اموي فقوتتو (نييع) .ةفوقوم يهف كلذ كيرشلا يأ :ركنأو

 اهيلع قفنت ام هيف بستكتف اموي فقوتتو اموي ركنملا هكيرشل مدخت يهف هبحاص ركنأف ءكدلو مأ يه :هبحاصل

 ؛ركنملا ىلع اهتقفن فصنف بسك اهل نكي مل نإو ركنملل اهبسك فصنو «ةفينح يبأ دنع رقملل اهيلع ةياعس الو
 ناكف ءامهنيب ةكرتشم يهف ابذاك ناك نإو «هدلو مأ يهف ًاقداص ناك نإ رقملا نأل ؛نيقيب ركنملل اهفصن نأل
 نأ هلو ءاهمدختسي نأ ركنملل سيل :الاقو «فقوتيف رخآلا فصنلا يف هابتشالا عقوو «هل ًاقحتسم ةمدخلا فصن

 «كيرشلا بيصنو هبيصن دسفأ رقملا نأل ؛دحأل اهيلع ليبس الو «ةرح نوكت مث ءاهتميق فصن يف اهيعستسي

 ىلإ فسوي يبأ عوحر "لصألا" يف ركذو «ةثالثلا تلاق هبو ءاهيلع ةياعسلا تبحوف «ةنيبلا مدعل ؛نيمضتلا رذعتو

 (صلختسم) ۳۲۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ةفينح يبأ لوق

 دنع ةميق امل سيل يأ «يفسنلل "ةموظنملا" نع خيشلا هذحأ زحرلا نم تيب فصن اذه :موقت دلو مأل امو

 «ربدملك ةموقم نوكتف ةزرحم ةك ولم يهو ااا ةراجإو انطو اهب عفتني هنأل ؛ةميق اهل :الاقو «ةفينح يبأ

 هبو نقلا ةميق ثلث اهتميقو «كلملا ليلد ءطولا ةحابتساو «هيف دلولا مأ لحدت رح يل كولمم لك :لاق ول اذهلو

 هنكل «موقتلا لاوز ةيرحلا هتيضقو «ْيطق رادلاو ةحام نبا هاور ,"اهدلو اهقتعأ" :#جع هلوق :هلو «ةثالثلا تلاق

 نم" :لاق وأ "هنم ربد نع ةقتعم يهف اهديس تدلو ةمأ امبأ" :33ع هلوق وهو «ضراعل ةيرحلا ةدافإ نع دعاقت

 [۳۲۹/۱ :قئاقحلا زمر] .انركذ ام تبثف موقتلا لاوز يف هل ضراعم الو ,دمحأ هاور «"هدعب

 هايعداف تدلو نأب دلولا مأ قاتعإب يأ ] :اهقاتعإب (يشحم) .هيبحاصو مامإلا نيب فالخلا ةرمثل نايب :نمضي الف

 الف ًارسوم امهدحأ اهقتعأف ءامهنيب دلو مأ تناك نإ يأ [(ط) .نمضي مل امهدحأ اهقتعأف امه دلو مأ تراصو
 ةموقتم يه ذإ ؛اهتميق فصن نمضي :الاقو «هدنع ةموقتم ريغ دلولا مأ ةيلام نأل ؛ةفينح يبأ دنع هيلع نامض

 ربدملا يف امك اهموقت طقسي ال اهعيب عانتمابو «موقتلا ةلالد اذهو ًامادختساو ةراحإو ًايطو امي عفتني هنأل ؛امهدنع

 تناكف «بسنلاب زارحإلل عبات موقتلاب زارحإلاو «موقتلل ال بسنلل ةزرحم يهو زارحإلاب موقتلا نأ :ةفينح يبألو

 «بصاغ اهبصغ اذإ ام فالخلا ةرمث نمو «موقتلل زارحإلا ربتعي الف تاكولمملا زارحإ ال تاحوكنملا زارحإ ةزرحم
 يف ىعست :امهدنعو «عست ملو «هدنع تقتع :نييلوملا دحأ تام اذإ :اهنمو ءامه افالخخ نمضي من «هدنع تكلهف

 (ييع) .ةحصلا يف مهنم نينثال ىلوملا لاق يأ :نينثال (صلختسم) ۳۲۹/١[ :قئاقحلا زمر] .اهتميق فصن
 (ط) .نايبلاب رمؤي ماد امف ءرح امكدحأ :هلوق يأ :رركو



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ١ قاتعلا باتك

 ا ناك ولو يرش امس رک فو تباثلا عابرأ ةثالث قتع
 لوقلا اذه يأ نيخيشلا دنع لحادلاو جراخلا لإ فصن قتع يأ

 ةثالث هل ناك نم يأ [(ئيع) .عامجإلاب اذهو جرخي ملو لوقلا هيلع ديعأ يذلا وه] :تباغلا عابرأ ةثالث قتع

 «رح امكدحأ :هلوق داعأف رخآ لخدو ءامهنم دحاولا جرح مث «رح امكدحأ :لاقف «مهنم نانثا هيلع لخد ديبع

 «تباثلاب بقلملا وهو هعابرأ ةثالث نالوقلا هيلع ديعأ يذلا نم قتع ءايناثو ال وأ قتعلاب هانع ام نيبي ملو تام مث

 قتعي :دمحم لاقو ءا فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع لحادلاو جراخلا وهو «نيرخآلا نم دحاو لك فصن قتعو
 ديقو ءاقافتا نيلوألا نم دحاو لك فصن قتعي لوقلا اذه رركي مل ول هنأل ؛ررك :هلوقب ديقو «هعبر لحادلا نم
 نإف «جراخلا فصن قتع امأ «هنايبب ذوي نيب نإف «نايبلاب رمؤي ًايح ماد ام هنأل ؛"نایب الب تامو" :هلوقب

 .امهنيب فصنتيف تباثلا نيبو هنيب رئاد لوألا باجيإلا
 باصأ امف «عاشم تباثلا باصأ يذلا فصنلاف ءامهنيب فصنتيف «تباثلا نيبو لحادلا نيب رئاد يناثلا باجيإلا مث

 «هعابرأ ةثالث تباثلا نم قتعيف «عبرلا وهو غرافلا فصنلا باصأ امو ءاغل لوألا باجيإلاب قتع يذلا فصنلا

 «نيخيشلا دنع يناثلا باجيإلاب فصنلا هنم قتعيف لحادلا امأو «ينناثلا باجيإلاب عبرلاو «ل وألا باجيإلاب فصنلا

 ءامهنيب فصتتني هنأل ؛لحادلا نم اذكف تباثلا نم عبر قتع بج وأ 3 يناثلا باحجيإلا نأل ؛دمحم دنع هعبرو

 لخادلاب عنام الو «لوألا باجيإلاب اقتعم هفصن نوكل ؛تباثلاب صوصخم فصنلا قتع نم عناملا نأ :نيخيشللو
 ال وأ ثلثلا نم اوجرخ ءاوس ةياعسلا مهيلع بحي الو ديبعلا نم دحاو لك قتعي نأ يغبني :ليق نإف .هفصن قتعيف

 ءامولعم الحم فداص اذإ امهدنع أزجتي ال امنإ قاتعإلا :انلق ءامهدنع أزجتي ال قاتعإلا نأ ىلع ءانب «نيبحاصلا دنع

 ددعي الو اهردقب ردقتي ةرورضلاب تباثلاو ةرورض تبث ذئنيح هنأل ؛الف لاوحألا رابتعاب عزوتلا قيرطب تبث اذإ امأ

 (نيكسم «صلختسم) .اهعضوم

 (ةيواستم مهتميقو ةثالثلا ديبعلا ىوس هل لام الو ةثرولا رحب لو هتوم ضرم يف لوقلا كلذ لاق ول يأ :خلإ ناك ولو
 لحادلا قحو «عابرألا ةثالث يف تباثلا قحو «فصنلا يف جراخلا قح :لوقن ناب قيرطلا اذه ىلع ةك رتلا ثلث مسق

 تباثلا قحو نيمهس يف جراخلا قحف «ةعبرأ هلقأو «عبرو فصن هل جرخم ىلإ جاتحتف ءاضيأ فصنلا يف نيخيشلا دنع

 هنأل ؛لوعت ال ةعبرألا تاكرتلا ةمسق يفو «ةعبس لوعلا قيرطب قتعلا ماهس تغلبف «نيمهس يف لحادلا قحو «ةثالث يف

 .ثلثلا اهذافن لحمو ةيصو ضرملا يف قتعلا نأل ؛ةعبس لاملا ثلث لعجيف «عبرو فصن اهيف عمتجي ال

 ءنيرشعو ًادحأ لاملا عيمج راصو «ةياعسلا ماهس يهو رشع ةعبرأ لاملا اثلث نوكي ةعبس لاملا ثلث راص اذإو

 لحادلا نم قتعيو «ةسمخ يف ىعسيو «نامهس جراخلا نم قتعي «ةعبسل دبع لك ريصيف «دبعأ ةثالث هلامو

 ماهسو «ةعبس ةيصولا ماهس تغلبف «ةعبرأ يف ىعسيو «ةثالث تباثلا نم قتعيو «ةسمح يف ىعسيو «نامهس
 قتعلا ماهس ناكف «مهس يف يأ عبرلا يف لحادلا قح :دمحم دنعو «نائثلثلاو ثلثلا ماقتساف ءرشع ةعبرأ ةياعسلا

 = «ةثالث تباثلا نم قتعيف «رشع ةينامث لاملا عيمجو ءرشع ىثا ةياعسلا ماهسو «ةتس ةبقر لك لعحتو «ةتس هدنع



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ۱٦ قاتعلا باتك

 ين نايب ةبهلاو ٌريبدتلاو ريرحتلاو توملاو عيبلاو .اذه ىلع تقلا مسف ؛ضرملا يف
 نيبم يأ أدتبملا ربح

 ا ا توملاو وهو ءطولا ال ,مهبملا قتعلا
 نايب امهالك يأ ءطولا يأ

 :ةثالثلا دنعو «ةسم يف ىعسيو «مهس لحادلا نمو «ةعبرأ يف ىعسيو «نامهس جراخلا نمو «ةثالث يف ىعسيو =
 :هجوأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذهو «تامملاو ةايحلا يف عرقي دمحأ نعو «نايبلا يف هماقم ثراولا موقيو «مهنيب عرقي

 جراخلا قتع تباثلا تام نإف ءدبعلا تومي نأ :يناثلاو .همكح ركذ دقو «نايبلا لبق ىلوملا تومي نأ :لوألا

 تام نإو «تئش امهيأ ىلع قتعلا عقو :ىلوملل ليق «لحادلا تام نإو «هتوم لطبت تباثلا ةمحازم نأل ؛لحادلاو

 ؛ةايحلاب لكلا نوكي نأ ثلاثلاو ءرح هيلإ مومضملا نأل ؛يناثلا مالكلا لطبو لوألا مالكلاب تباثلا نيعت جراخلا

 (ييع «نيكسم «صلختسم) .مهبملا وه هنأل ؛نايبلا ىلع ربحي ىلوملا نأ همكحف

 (ط) .ءاوس مهتميقو ةثرولا هزحت ملو مهنع ثلثلا قاضو ىلوملا توم ضرم يف يأ :ضرملا يف
 دحأ عيب يأ أدتبم]| ما عيبلاو (ييع) .قتعلا ماهسك مهسأ ةعبس دبع لك لعجي نأب :اذه ىلع ثلنلا مسق

 لا يأ هلا قلا ق ناي لوق ىلإ |[ نع رغ نس رح انكدحا لاق اإ ا ادا ولو "يدع

CNYو و ا را طر اوو را ضبقلا عموأ ءادساف ذأ اهيستمم  

 هنإف ديلا عطق نع هب زرتحاو «كلذك هسفن دبعلا لتق نوكي نأ يغبني «ينحأ نم وأ ىلوملا نم لتقلاب ولو امهدحأ

 قلعملاو زجنملا معي ميرحتلاو ءداليتسالا اذكو ءطرشلاب امهدحأ قيلعتو «ةباتكلا اذكو «ريبدتلاو ءانايب نوكي ال

 نم رح امكدحأ :هلوقل نايب ةقدصلا اذكو «ضبقلا نودب ولو ةبلاو ءرح تنأف رادلا تلحد نإ :امهدحأل هلوقك

 .ءاوس هيف اناكف امهنيب اددرتم اقتع بحوأ مالكلا اذه نأل ؛نيع ريغ

 ىلع دري الو «محازملا لاوزل نييعت ريغ نم قتعلل رحآلا نيعت هبهو وأ هربد وأ هقتعأ وأ هعاب وأ امهدحأ تام اذإف
 قتعلل يقابلا نيعتي ال ءامهدحأ تامف «يدلو مأ امهادحإ :نيتيرا لاق وأ «ئيبا امهدحأ :نيمالغل لاق اذإ ام اذه

 حصي ال ثيح ءاشنإلا فالخب «تيملاو يحلا يف حصي رابخإلاو «نئاك رمأ نع رابخإ اذه نأل ؛داليتسالل الو

 (حتف) ۳١١] :قئاقحلا زمر] .يحلا وهو ءلحنا يف الإ حصي الف ءءاشنإلا مكح يف نايبلاو «يحلا يف الإ
 (ييع) .ةروكذملا ةروصلا يف امهدحأ ريرحت يأ :ريرحتلاو .ةروكذملا ةروصلا يف هيدبع دحأ توم يأ :توملاو

 جيوزتلاو ءاصيإلاو ةقدصلاو امهدحأ ةبه يأ :ةبهاو (ط) .اديقم ولو كلذك امهدحأ ريبدت يأ :ريبدتلاو

 ام أئيش لعف اذإ يأ «نيع ريغ نم رح امكدحأ :هلوق نم ركذ ام وهو :مهبملا (ط) .نهرلاو عيبلا ىلع ضرعلاو
 ءمهبملا قتعلا يف انايب قولعلا نودب ءطولا سيل يأ :ءطولا ال (نييععط) .ةيرحلل رخآلا نيعت امهدحأب ركذ

 قتعت ال ىح انايب اهوطو نوكي ال امهادحإ عئطو مث «نييعت ريغ نم ةرح امهادحإ :لاقف «ناتمأ هل تناك اذإ :هتروص

 -.ءافيتسالا ليلد هيلع مادقإلا راصف «كلملا يف الإ لحي ال ءطولا نأل ؛ىرخألا قتعت :الاقو «ةفينح يبأ دنع ىرحألا



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب 1۷ قاتعلا باتك

 اركذ تدلوف «ةّرح تنأف اركذ هنيدلت دلو لوأ :لاق ولو «مهبملا قالطلا يف نايب

 ERAT ل الا ما ,ىثنألاو ٌمألا فصن قتعو ٌركذلا ' قر ءلوألا ردي ملو ىثنأو

 ا
 كلملا نإو «هنم تقلع ول امكو ۳۳١١/١[ :قئاقحلا زمر] .مهبملا قالطلا يف نيتأرملا ىدحإ ىطو اذإ امك =

 قتعلا نأل ؛ةهبشب اهئطو اذإ رهملاو ءامهيلع نيج اذإ شرألا هل ناكو ءامهمدختسي نأ هل ناك اذهو ؛امهيف تباث

 بلطل ال ةمألا يف ةوهشلا ءاضقل هنأل ؛مادختسالاك ءطولاو هلبق لزني ال طرشلاب قلعملاو «نايبلاب قلعم مهبملا

 كرت نم هيف امل مامإلا لوقب في الو في هبو ءامهوق لثم كلامو يعفاشلا لوقو «ءاقبتسالا هب داري الف ءدلولا
 (حتف) .لئاسملا رثكأ يف طايتحالا ىلإ رظان مامإلا نأ عم طايتحالا

 ىرخألا تقلط «تتامو امهادحإ ىطوف «قلاط امكادحإ :هيتأرمال لاق نم نعي :مهبملا قالطلا يف نايب

 ؛ىرخألا قالطل ًانايب ءطولا نوكي ال ًايعجر ناك ول امأ «لوحدلا لبق وأ ًانئاب قالطلا نوكي نأ دبالو «قافتالاب

 ىلع لدي ءطولاب دلولا دصقو ءدلولا حاكنلا نم يلصألا دوصقملا نالف ؛ءطولا يف امأ «ةيعحرلا ةقلطملا ءطو لحل

 ىلع لدي الف .دلولا نود ةوهشلا ءاضق ءطولا نم دوصقملاف ةمألا يف امأ ءدلولل ةنايص ةءوطوملا يف كلملا ءاقبتسا

 دعبو «لحم نم هل دبالف ءهجو نم قالطلا ءاشنإ قالطلا لحم نايب نألف ؛امهادحإ توم يف امأو «كلملا ءاقبتسا

 (حتف «صلختسم) .قالطلل ىرحألا تنيعتف ًالصأ قالطلل ًالحم قبت مل توملا

 يف قتعت امهنم ةدحاو لك نأل :ىشنألاو مألا فصن قتعو (ييع «ط) .خلإ لوأ ناك نإ هتمأل لحجر :لاق ولو
 لاح يف قرتو ءاهتدالو لبق تقتع مألا ذإ ؛ةيعبتلاب ةيراحلاو طرشلاب مألاف ءآلوأ مالغلا تدلو اذإ ام وهو لاح

 ٠ مالغلا امأو ءفصنلا يف ىعستو ءامهنم ةدحاو لك فصن قتعيف «طرشلا مدعل ؛ًالوأ ةيراحلا تدلو اذإ ام وهو

 ةتس ىلع روصتت ةلأسملا هذهو ءاهعبتي الف «هتدالو دعب قتعتف «مألا ةيرحل طرش هتدالو نأل ؛نيلاحلا يف قريف

 :لاقو كلذ ىلوملا ركنأو لوأ مالغلا نأ مألا يعدت نأ :يناثلاو ءانركذ ام باوحلاو لوألا ردي مل هنأ لوألا :هحوأ

 لعف هنأل ؛هملع مدع ىلع فلحيو «قتعلا طرش ركني هنأل ؛هنيمب عم ىلوملل لوقلاف «ةريغص يهو لوألا يه تنبلا

 .الوأ مالغلا تدلو اهنأ ىلع كلذ دعب ةنيبلا مألا ميقت نأ الإ امهنم دحاو قتعي مل فلح اذإف «ريغلا

 وه مالغلا نأب قداصتلا دحوي نأ :ثلاثلاو «ىدعتي الف ةيرورض ةجح لوكنلا نأل ؛مألاو تنبلا تقتع لكن نإف

 يه تنبلا نأب قداصتلا دجوي نأ :عبارلاو «لاحب قتعلا نم هل ظحال هنأل ؛مالغلا قريو تنبلاو مألا قتعتف ؛لوألا

 فلحيف «ةريبك يهو تنبلا عدت ملو «لوألا وه مالغلا نأب مألا يعدت نأ :سماخلاو «مهنم دحأ قتعي الف «ىلوألا

 «ةريبك يهو «تنبلا يعدت نأ :سداسلاو «تنبلا نود مألا تقتع لكن نإو «مهنم دحاو قتعي مل فلح نإف «ىلوملا

 (صلختسم) 7731/١[ :قئاقحلا زمر] .مألا نود ءلكن اذإ تنبلا قتعتف «مألا عدت مل و «لوألا وه مالغلا نأ

 .هتميق فصن يف امهنم لك يعسو «ىثنألا فصنو يأ :ىثنألاو



 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ۱۸ قاتعلا باتك

 .مهبم قالط وأ ةّيصو يف نوكت نأ الإ «تغل هيتمأ وأ هيدبع دحأ رّرح هنأ ادهش ولو
 2 ٍ ةداهشلا لحجر ىلع نالحر يأ

 دنع ةداهشلا هذه تغل «هيتمأ ىدحإ وأ هيدبع دحأ قتعأ هنأ رحآ ىلع نالجر دهش ول يأ :خإ ادهش ولو

 هنوكل ؛انهه مهنم ىوعد الو «هدنع دبعلا ىوعد الب لبقت ال دبعلا قتع ىلع ةداهشلا نألف :ىلوألا امأ «ةفينح يبأ

 ةدودرم مهبملا قتعلا ىلع ةداهشلا نكل ةمألا قح يف اطرش نكت مل نإو ىوعدلا نألف :ةيناثلا امأو «نيعم ريغ الوهجم
 نم قتعلا نأ ىلع بم فالخلاو «ةثالثلا تلاق هبو ءامهدحأ قتعي نأب رمؤيو «لبقت :الاقو «نيدبعلا دحأ يف امك

 قوقح نم قتعلا :امهدنعو «تغلف كولمملا نم امل ققحت الو «دبعلا ىوعد ىلع ةداهشلا فقوتتف «هدنع دابعلا قوقح

 وهو «ىلوملا ىلع اهجرف ميرحت نم هيف امل ؛اعامجإ ىوعدلا ىلع فقوتي مل نإو ةمألا قتعو «فقوتت ملف ىلاعت هللا
 (حتف ؛ئيع) .رم ام ىلع هدنع جرفلا ميرحت بحوي ال مهبملا قتعلا نأ الإ «قالطلا هبشأف «ىلاعت هقح صلاح

 (حتف) .نيتيتآلا نيتروصلا يف الإ لاوحألا لك يف ةداهشلا تغل يعي لصتم ءانثتسا :نوكت نأ الإ

 هضرم وأ هتحص يف هريبدت ىلع ادهش وأ «هتوم ضرم يف هيدبع دحأ قتعأ هنأ ادهش ول ةداهشلا لبقت يأ :ةيصو يف

 دحأ وهو - ىعذملا ةلاهحل لبقت ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا ةداهشلا لبقت هتوم دعب وأ هتوم ضرم يف ةداهشلا ايدأو

 وه امنإ اهيف مصخلاو ءةيصو ًاقلطم ريبدتلاو ضرملا يف قتعلا نأ :امهدحأ :ناهجو ناسحتسالاو « - مهبم نيدبعلا
 ايعدم يصوملا ناكف «ثراولا وأ يصولا وهو «فلخلا نم ىوعدلا ققحتف «هيلإ دوعي هعفنو «هقح هنأل ؛يصوملا

 ءًامصخ دحاو لك راصف ءامهنم دحاو لك فصن قتعي اذهلو ءامهيف عيشي توملاب قتعلا نأ :يناثلاو ءاريدقت
 دعب ادهش ولو «هنايب رم امك امهدنع ال «هدنع قتعلا ال ةداهشلا يف طرش دبعلا نم ىوعدلا نأ كلذ يف لصألاو

 (حتف «ئيع) .لبقت اهأ حصألاو «لبقت ال :ليقف «هيف صن الف رح امكدحأ :هتحص يف لاق هنأ هتوم

 اعامجإ لبقت هئاسن ىدحإ قلط هنأ دهش ول يأ اعامجإ ةداهشلا اهيف لبقت يلا ةيناثلا ةروصلا هذهو :مهبم قالط وأ

 طرتشي الف «ىلاعت هللا قح وهو جرفلا ميرحت قالطلا ين نأل ؛نهادحإ يف مهبملا قالطلا نيبي نأ ىلع جوزلا ربجيو

 ريغ نم ةبسح لبقت ةداهشلا «عرشلا قح وه اميفو عرشلا قح اهحرف مرحت نأل ؛ةنيعملا ةمألا يف كلذكو ىوعدلا
 ىفتكي نأ يغبني اذه ىلعف :ليق نإف ءرمخلا برش دحو انزلا دحو ناضمر لاله ةيؤرب ةداهشلا يف امك ىوعدلا

 نوكي امنإ دحاولا ربح :انلق «ةمات ةجح هيف وهو دحاولا ربح هيف لبقيف نيد رمأ جرفلا ميرحت نأل ؛دحاولا ةداهشب

 (حتف «صلحختسم) .لبقي الف «يلوملاو جوزلا نع كلملا ةلازإ نمضتي انههو «دبعلا قح ةلازإ نمضتي مل اذإ ةجح



 قتعلاب فلحلا باب ۱۹ قاتعلا باتك

 قتعلاب فلحلا باب
 هماكحأ نايب يق يأ

 هدعب كلمي ام قتع رح ذئموي يل ِكولمم لكف رادلا تلحد نإ :لاق نمو
 رادلا تلد ذإ موي يأ

 ق لواتي 9 ةاراملاو مال دوب لف م واو هع
 مالكلا اذه يأ كولمملا ظفل اليل ولو رادلا لوحدب

 ضعب يقو «دهعلا ماللا نوكسو ءاحلا رسكبو «مسقلا ماللا رسكو ماللا نوكسو حتفلاب فلحلا :قتعلاب فلحلا باب
 ءحضوأ هنوكل ؛ىلوأ قتعلاب فلحلا نكل «لوحدلاب اقلعم قتعلاب تلا يآ "وحلا" ناك "لوختلا" نقلل خسن

 (حتف «نيكسم) .قيلعتلا انهه فلحلا نم دارملاف ءيشب قتعلا قلعي نأب فلحلا ىلع ءازج قتعلا لعجي نأ دارملاو

 ةذتاسألا هاوفأ نم ىقلت هنإ :ةيادملا حرش يف ئيعلا لاقو «ةيفانتسا تسيلو اهطاقسإ ىلوألاو ةدئاز واولا :لاق نمو

 (حتف) .حاتفتسالا واو ىمست هذه نأ

 ىرتشاف فلحلا تقو كولم هل سيلو رح ذئموي يل كولم لكف رادلا تلحد نإ :لاق اذإ يأ :خلإ كلمب ام قتع
 ةلمحلا تفذحف «رادلا تلحد ذإ موي "ذئموي" :هلوق نعم نأل ؛رادلا لوحدب كولمملا قتع رادلا لحد مث اكو لم

 ىح هكلم ىلع يقبف دبع فلح موي هكلم يف ناك ول اذكو «لوحخدلا تقو كلملا مايق ربتعاف «نيونتلا اهضوعو
 .لوحدلا تقو كلملا مايقل قتع رادلا لحد

 :تلق «هببس ىلإ الو كلملا ىلإ قتعلا فاضأ ام هنأل ؛فلح موي هكلم يف نوكي ال نم قتعي ال نأ يغبني :تلق نإف

 تكلم نإ :لاق هنأك راصف كلملا نودب نوكي ال كولمملا نأل ؛ةلالد تدحو دقف ًاحيرص ةفاضإلا دجوت مل نإ
 ال رادلا لحد مث هارتشاف "رح تنأف رادلا تلحد نإ" :هريغ دبعل هلوق فالخب «رادلا يلوخد تقو رح وهف ًاكولمم

 (صلختسم) ۳۳٣/١[ :قئاقحلا زمر] .ةلالد الو احيرص كلملا ىلإ ةفاضإلا دجوت مل هنأل ؛قتعي
 الب رح يل كولمم لكف رادلا تلحد نإ :لاق اذإ يأ [(ييع) .ةروكذملا ةروصلا يف هني يف يأ ] :خإ لقي مل ولو
 يف كولمملا ةيرح ءارجلاو «لاحلل "يل كولمم لك" :هلوق نأل ؛نيميلا دعب هكلم يذلا دبعلا قتعي ال "ذعموي" ظفل

 نم لوانتي الو «لوحدلا تقو ىلإ هكلم ىلع يقب اذإ قتعيف ءطرشلا رأت ءازحلا ىلع طرشلا لحد امل هنأ الإ «لاحلا

 يف نكي مل ولف «ملكتلا تقو كولمملا ىلع رصتقي لب ۳۳١/١[ :قئاقحلا زمر] .اقلطم ةفاضإلا مدعل ؛هدعب هارتشا
 (حتف) وخل يمنا تناك فلح موي ءيش هكلم

 (ييع «ط) .نيميلا تقو هكلم يذلا قتع لب «نيميلا دعب هكلم نم قتعي ال يأ :ال

 ظفل نأل [(ف) .ءاضعألا ال سفنألا لوانتي كولمملا ظفلو «هحو نم وضع هنأل] :لمحلا لوانتي ال كولمملاو

 يل كولمم لك" :لاق ول ىح قلطملا تحت لحدي الف ءادوصقم ال مألل اعبت كولم لمحلاو «قلطملا لوانتي "كولمملا"

 هلو "رح وهف يل ركذ كولم لك" :لاق وأ ءطقف لمحلاب هل ىصوأ نأب ةيصولا قيرطب كولم لمح هل ناكو «"رح
 - ؛كرتشملا دبعلا الو بتاكملا لحدي ال اذكو ءانركذ امل ؛قتعي مل رهشأ ةتس نم لقأل ًاركذ تدلوف لماح ةيراج



 قتعلاب فلحلا باب .٠ ۲٠۰ قاتعلا باتك
 ف

 ءطقف فلح ذم هكلم نم لوانتي ,ئوم دعب وأ ءدغ دعب رح هكلمأ وأ ل كولم لك
 هفلح تقو يف يأ هكلم يف ناك نم يأ مالكلا اذه يأ 15 م ٍ

 . ا ۶ 7
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 امك اصقان امهيف قرلا ناك نإو ؛لماك امهكلم نأل ؛ربدملاو دلو مأ فالخب هجو لك نم ًاكولمم سيل هنأل =

 (حتف) ۳۳۳/١[ :قئاقحلا زمرإ .ىجي

 (ييع) .ملإ هكلمأ كولمم لك :لاق وأ ءرح يل كولمم لك :لحر لاق وأ يأ :كولمت لك

 (يئيع) .يتوم دعب رح هكلمأ كولم لك :لاق وأ ءرح يتوم دعب يل كولمم لك :لاق وأ يأ :يوم دعب وأ

 دعب رح وهف هكلمأ كولم لك" :لاق وأ ؛"دغ دعب رح وهف يل كولم لك" :لاق ول يأ :فلح ذم هكلم نم لوانتي
 ؛فلحلا دعب كلم نم قتعي الو ءطقف فلح موي هكلم ناك يذلا قتع دغ دعب ءاح مث رحآ ىرتشاف كولمم هلو "دغ

 هقلطمف «فوس وأ نيسلا ةنيرقب لابقتساللو «ةنيرق ريغب لاحلل عراضملا لمعتسيو «ةقيقح لاحلل "هكلمأ" :هلوق نأل

 «نيميلا دعب هيرتشي ام هلوانتي الف ءدغلا دعب ام ىلإ افاضم لاحلا يف كولمملا ةيرح ءازجلا ناكف «لاحلا ىلإ فرصني

 ىرتشاف كولم هلو ,"يتوم دعب رح وهف هكلمأ كولم لك" :لاق وأ "توم دعب رح وهف يل كولمم لك" :لاق ول اذكو
 (صلختسم) .ربدم سيل فلحلا دعب هارتشا يذلاو «ربدم فلحلا تقو هكلم يف ناك يذلاف ءرخآ

 ءديقم ربدم اهدعب كلم نمو «قلطم ربدم نيميلا تقو هكلم يف ناك نم نأ :لصاحلاو :خلإ قتع هتومبو

 نإو ءامهنم لك عيمج قتع ثلثلا نم اجرح نإ اممهنأ "هثلث نم" :هلوقب دافأو «نيفرطلا دنع ىلوملا توم. ناقتعيف

 امهتميق عيمج يف نايعسي امهفإف «قرغتسم نيد ىلوملا ىلع ناك نإو «هيف هتميقب امهنم لك برضي امهنع قاض
 ؛ثلثلا نم يعي نيميلا تقو ناك نم توملا دعب قتع امك يأ "اضيأ" :هلوقو «توملا دعب ربدملا مكح وه امك

 اهيف توملا لاح نوكي وأ «توملا دعب عقت امنإ ةيصولاو «ثلثلا نم ربتعا تح ةيصولا قيرطب قتع باجيإ اذه نأل
 قي ا ظفللا نأل«نينتلا دي ةكلم ن یک: مروا لو ا اهل واعف دوق

 هنأل ؛كرتشملا ميمعت وأ زاحاو ةقيقحلا نيب عمجلا نيفرطلا لوق ىلع مزلي الو .هكلمي ام لوانتي الف ءرم امك لاحلل

 (حتف «ئيع) .دحاو ببسب عونمملاو «نيفلتخم نيببس رابتعاب



 لعج ىلع قتعلا باب ۲۹ قاتعلا باتك

 لعج ىلع قتعلا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 ب حو ءانوذأم راص هئادأب هقتع قلع ولو «قتع لبقف لام ىلع هدبع روح
 دبعلا يأ دبعلا قتع يأ ىلوملا يأ لحجر ررح ول يأ

 الو «ميحلا ثيلثتب ةلاعجلا اذكو «هقتعل اطرش لعجي لامل مسا :حتفبو ميحلا مضب لعجلا :لعج ىلع قتعلا باب

 (حتف «صلختسم) .قيلعتلا باب ىلع هباب فنصملا بتر قيلعتلا نعم يف لعحجلا ناك
 ريغب رخآلاو فلأ ىلع رح امكدحأ :لاق نأب كلذك نكي مل ول ىح نيعم دبعلا نأ ىلإ ءامإ هيف :ةدبع ررح

 هفصن قتع «فلأ ىلع رح تنأ :هل لاقف ءطقف فصنلا هل ناك ولف «هل لكلا ناك اذإ اذهو ناجم اقتع يش
 نقلا ىلع وا اهلا كاع لذا لع وا فلاب وا كلا لغ رش قنا لر نأ لق لا قلع" "لوقو هت
 ناويحلاو ضرعلاو دقنلا لوانتي "لامل" ظفل قالطإو «فلأب ئيجت نأ ىلع وأ افلأ ييطعت نأ ىلع وأ اهيدؤت

 نیغ ر تاک ترو كلف راما و شرفا
 ةلاهج الو «ةءادرلاو ةدوح لاك فصولا ةلاهج هرضي الو «سنجلا مولعم ناك اذإ نوزوملاو ليكملاو ماعطلا اذكو

 قتع امنإ "قتع لبقف" :هلوقو «دمعلا مد نع حلصلاو قالطلاو حاكنلا هباشف «لاملا ريغب لاملا ةضواعم هنأل ؛عونلا

 امك لاحلل ضوعلا لوبقب مكحلا توبث يضتقت ةضواعملاو «هسفن كلمي ال دبعلا نأل ؛لاملا ةضواعم هنأل ؛هلوبقب

 نح قتعلاب تدكأت دقو «ةحلاص هتمذ تناكو «هب همازتلال هيلع نيد طورشملا لاملاو ارح راص لبق اذإف «عيبلا يف

 ضرعم يف ناكف «قرلا مايق وهو يفانملا عم تباث هنأل ؛ةباتكلا لدب فالخب «حيحص نيد هنأل ؛هب ةلافكلا حصت

 (ييع «حتف «صلختسم) .لاوزلا
 :هئادأب هقتع قلع ولو (ٰييع) .عيبلاك ةضواعم هنألو «هلوقب هقلع هنأل ؛هنم دبالو دبعلا يأ :قتع لبقف

 ب قلع نإ سلجلا ىلع رصتقي هنكل «تيدأ نم وأ كيد 3ز لوقو ا افلأ يلإ تيدأ نإ :لوقي

 00 ل كلذ: ىلع لاخلا ةلذل دير ةراجتلا قب نأ ودام راض" لوو نقي ل " ىم" و «"اذإ"بو

 «هدرب لطبي الو «هلوبق ىلع هقتع فقوتي الف «ةلأسم نيرشع يف بتاكملا فلاخي وهو «ءادألاب قتعلا يف حيرص هنأل

 مث لكلا يف بتاكملا فالخب هدالوأ هعبتي الو «ةثرولا ىلإ هئادأب الو «قتعي ال ريغلا ءادأبو ءءادألا لبق هعيب ىلومللو

 قيلعتلا يف امك رصتقي ال هنأ فسوي يبأ نعو «نيفرطلا لوق وه "تيدأ نإ" :هلوقب قيلعتلاب سلجلا ىلع راصتقالا

 (حتف ؛ئيع) .قتعيو لوبقلا ىلع رب ىدأو «هارتشا مث هعاب ول ىح طورشلا رئاسب
 (ئيع «ط) .سلججا ىلع ءادألا رصتقيو ابتاكم ال لاحلا ةلالدل ةراجتلا يف هل انوذأم يأ :انوذأم

 نكمتي ثيحب لاملا دبعلا رضحأ اذإ يأ [(ييع) .هذحأ هيلإ هدي دم ول ثيحب ىلوملا نيبو لاملا نيب] :ةيلختلاب قتعو
 يف رابخألا ريسفت وهو ءال وأ لاملا ضبق دبعلا قتعب مكحو «كلذب اضاف هلزنو «مكاحلا هربجأ «هضبق نم ىلوملا

 - «طرشلاب قتعلا قيلعت هنأل ؛سايقلا وهو «هيلع ربحي الو لاملا لوبق ىلوملا ىلع بحي ال :رفز لاقو «قوقحلا رئاس



 لعج ىلع قتعلا باب ۲۲ قاتعلا باتك

 ةنس هتمدحخ ىلع هررح ولو «هتوم دعب لوبقلاف فلأب يوم دعب رح تنأ لاق ولو

 هايإ دبعلا ةمدخ ىلع يأ هدبع قتعأ ول يأ دبعلا نم لاملا لوبق يأ فل ىلع وأ يأ “

 ا قا ا ل ا ا ع اا را قبل قانا ل فما ا 2 اا TY «همدخو قتع لبقف
 لاحلا يف يعي دبعلا يأ

 ربجيف نعم ةضواعم هنأ الإ ًاظفل ًاقيلعت ناك نإو هنأ :و «خسفلا لمتحي الو ءدبعلا لوبق ىلع فقوتي ال اذهو =

 ررضلل ًاعفدو ظفللاب ًالمع ءادتبالا يف ًاقيلعت هانلعجف 94/١[ :قئاقحلا زمر] .دبعلا نع رورغلا ررضل ًاعفد هيلع

 هانلعجو «ءادألا لبق دولوملا دلولا ىلإ يرسي الو هبساكمب قحأ دبعلا نوكي الو هعيب هيلع عنب ال يح ىلوملا نع
 (حتف «صلختسم) .ضوعلا طرشب ةبهلا هريظن «لوبقلا ىلع ىلوملا ربجيف «دبعلا ررضل اند اينالا قب ةّيطواغت

 ربتعي الو «توملا دعب ام ىلإ فيضأ قتعلا باجيإ نأل ؛ىلوملا توم دعب نوكي دبعلا لوبق يأ :هتوم دعب لوبقلاف

 اذكو «دغ لبق اهتئيشم ربتعي ال هنإف ءتكش نإ ادغ قلاط تنأ :هلوقك راصف «باجيإلا دوجو لبق لوبقلا دوحو

 لوبقلا نوكي ثيح ءمهرذ فلأ ىلع ربدم تنأ :لاق اذإ ام فالخب مهرد فلأب ادغ رح تنأ :هدبعل لاق ول

 انيد هدبع ىلع بحوتسي ال ىلوملاو مئاق قرلا نأل ؛لاملا بجي ال هنأ الإ لاحلا يف ريبدتلا باجيإ نأل ؛لاحلا يف هيلإ

 ["ه/١ :قئاقحلا زمر] .طقف ًابتاكم نوكي نأ الإ

 دوجول ًاربدم نوكي نأ هتدئاف :تلق ؟دبعلا لوبق ةدئاف امف لام ىلع ريبدتلا ف لاملا بجي مل اذإ :تلق نإف
 هقتعي مل ام توملا دعب لبق نإو قتعي الو «لبقي ل ام ًاربدم نوكي الف لاملا لوبقب قلعم ريبدتلا نأل ؛طرشلا

 .دحأ قاتعإ هيف طرتشي الف توملا سفنب قلعتي هقتع نأل ؛ربدملا فالخب قتعلل لهأب سيل تيملا نأل ؛ثراولا
 عانتما دنع يضاقلا وأ يصولا وأ ثراولا قاتعإب الإ قتعي ال نكلو هلبق ال ىلوملا توم دعب ربتعت يأ :هتوم دعب

 (ع «ط) .ةئرولا

 "ىلع" نأل ؛هتعاس نم قتع كلذ دبعلا لبقف «ةنس ئيمدخت نأ ىلع كتقتعأ :هدبعل ىلوملا لوقي نأ :هتروصو :قتع

 لاحلا يف قتعي ال ءرح تنأف ةدم اذك ئتمدح نإ :لاق اذإ امأو «لوبقلا دوجو يضتقي ءيش ىلع قاتعإلاو ء«ةضواعملل

 (حتف) ["* 5/١ :قئاقحلا زمر] .ةضواعم لوألاو قيلعتلل "نإ" نأل ؛طرشب قلعم هنأل ؛همدخي يح

 بحت تام ولف :هلوقو ءةنس ةمدح همزل يأ «سانلا نيب فراعتملا هجولا ىلع تيبلا ةمدح ةمدخلاب دارملا :همدخو

 يف توملا لثم هوحنو ىمعلاك هءرب ىجري ال يذلا ضرملا نوكي نأ يغبنيو ءدبعلا وأ ىلوملا تام ول هنأ دارملا «هتميق
 لوق وهو «لثملا ةرجأ يه ةمدخلا ةميقو «ةنس هتمدخ ةميق هيلع بحت :دمحم دنعو ءامهدنع دبعلا ةميق بجتف مكحلا

 امهدنع بحو ةنسلا ءانثأ يف تام ولو ءالوأ ةفينح يبأ لوق وهو «هتكرت نم ذحؤت دبعلا وه تيملا ناك نإ اذهو «رفز
 ام عورف نم ةلأسملا اذهو «لوحلا نم يقب ام طسق ةمدخلا ةميق نم :دمحم دنعو «لوحلا نم يقب ام طسق هتميق نم

 ةميقبو ءامهدنع هسفن ةميقب هيلع ىلوملا عحري ضبقلا لبق تكله وأ تقحتسا مث ةيراجب هنم دبعلا سفن ىلوملا عاب اذإ

 ةميقو ءامهدنع هسفن ةميق هيلع بجي ملسأف «ةمذلا يف رمح ىلع هدبع يمذ قتعأ ول اذه ىلعو «دمحم دنع ةيراحلا

 (حتف) [؟"*ه١/5 :قئاقحلا زمر] .رمخلا ةميقو دبعلا ةميق تفلتحا اذإ رهظت امنإ فالخلا ةدئافو «هدنع رمخلا



 لعج ىلع قتعلا باب ۲۴۳ قاتعلا باتك

 نأ تبأف لعفف اهينجوزت نأ ىلع فلأب اهقتعأ :لاق ولو «هتميق بحت تام ولف
 اهقتعأ يلا ةمألا يأ فلأ ىلع وأ كلتا يأ هتمأ ديسل لحر يأ ةا لبق لولا وا دلا

a 0٠ لا : 1  glى #2  
 بجيو ءاهلثم رهم ىلعو اهتميق ىلع فلألا مسق "يع" داز ولو ءاناجم تقتع هجوزنت
 رمآلا ىلع ءيش ريغب اناجب اقتع يأ روكذملا لجرلا جوزت يأ

 .طقف ةميقلا باصأ ام

 (ئيع «ط) .ةثرولل هنم ذخؤت ىلوملا ناك نإو تيملا وه ناك نإ هتكرت نم ذحؤتو دبعلا ةميق يأ :هتميق
 (ييع) .لاق ام وحن ىلع اهديس اهقتعأ يأ :لعفف
 «قتعلا عقوو «ءيش همزلي الف «قتعلا يف زوجي ال ريغلا ىلع لدبلا طارتشا نأل ؛رمآلا ىلع ءيش الو : اناجم تقتع

 طارتشا نأل ؛رمآلا ىلع فلألا بجي ثيح لعفف «يلع مهرد فلأ ىلع كتأرما قلط :هريغل لاق اذإ ام فالخب

 اذكهو «"فلأب اهقتعأ" :هلوق دعب "رصتخملا" يف "يلع" ظفل عقي مل هنأ ملعاو ءزئاج يبحألا ىلع علخلا لدب

 اذإ الإ نوكي ال يبحألا ىلع لدبلا طارتشا نأل ؛قحلا وهو اهضعب يف ركذ دقو «"ةيادملا" خسن ةماع يف ركذ

 يق يبحألا نأ علخلاو قتعلا نيب قرفلاو ءاهينجوزت نأ ىلع فلأب اهقتعأ :لوقي نأ ىلوألا ناكف "يلع" :لاق
 عيبلا كلم يه ةيمكح ةوق دبعلل تبثي هنإف «قتعلا فالخب هكلمت نكت مل ام كلم اه لصحي مل ةأرملاك علخلا

 (ييع «صلختسم) .ضوعملا هل لصح نم ىلع الإ ضوعلا بجي الو «كلذ ريغو ءارشلاو
 (ييع) .ةقباسلا ةلأسملا يف روكذملا لئاقلا يأ :داز ولو

 رهمو اهتميق ىلع فلألا مسقي ءاهلاحب ةلأسملا يقابو نع اهقتعأ :ةمألا ىلومل يبحألا لاق ول يأ :فلألا مسق
 لعح ءاضتقالاو ءءاضتقا ءارشلا نمضف "يع" :لاق امل هنأل ؛لثملا رهم ةصح بحت الو «ةميقلا ةصح بحبو ءاهلثم

 نأ ىلع قاتعإلا يف يليكو نك مث ,مهرد فلأب نبع كتمأ عب :لاق هنأكف «هب ظوفلملا حضتيل ًاظوفحم ظوفلملا ريغ
 ةصح هيلع بحوو ءامهيلع مسقلاف ءاحاكن عضبلابو ءارش ةبقرلاب فلألا لباق دقف كلذك ناك اذإف «نيم جوزتت
 .عضبلا وهو هل ملسي مل ام ةصح هنع لطبو ةبقرلا وهو «هل ملس ام

 ىواستت نأ امإف «يبحألا اهطرتشا ىلا فلألا اهيلع مسقيو ءاهلثم رهم ىلإ ةمألا ةميق مضت نأ :ةمسقلا قيرطو

 اهتميق تناك نأب اتوافتي نأ امإو ءفصنلا هنع طقسيو «ىلوملل هام” ام فصن هيلع بجيف «لثملا رهمو ةميقلا

 يأ نيهحولا يف هنم اهسفن تحوز ولو ءاهثلث طقسو «فلألا اثلث ىلوملل بجيف «فلأ اهلثم رهمو نيفلأ ًالثم
 رهم باصأ امو «يناثلا هجولا يف ىلوملل وهو «لوألا هجولا يف طقس باصأ امف ءاهتدايز يفو "يع" ةدايز مدع
 هل ملس ام ضوع هيلع بجيو ءامهيلع مسقيف عضبلاو ةبقرلاب فلألا لباق هنأل ؛نيهحولا يف اهل ارهم ناك اهلثم

 (يیع «حتف «صلختسم) .هريغ نود
 (ٰييع) .ءاضتقا ءارشلا نمضت "يع" :لاق امل هنأل ؛رهملا باصأ ام طقسي نعي :طقف
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 نع وأ تومأ موي رح تنأ وأ رح تنأف تم اذإ ك هتوم قلطع. قتعلا قيلعت وه
 لإ تنأ :هلوقك وأ يأ 5 اعرش ميدتلا يأ
 A SSAA TSE بهوي الو عابي الف كئربد وأ ربدم وأ ينم ربد

 نا قلطملا ربدملا بدم تنأ :هلوقك يأ ىتوم دعب يأ

 د نييالعلا ك د يما درا ةع يك لاو ك ا ارم تيقللاو اديقمع افاتع] ريدا داك ا ردنا ئاب
 يق امك هدبع ىلع غلابلا لقاعلا رحلا نم عقي ريبدتلاو «ىثنألاو ركذلا هلومشل «داليتسالا ىلع همدقو «قتعلا

 ربد هنأل ؛ريبدتلا نم وأ ةايحلا ربد نم هنأكف يلو اذإ لحرلا ربدو «هتبقاع هيلإ لؤت ام ىلإ رظني نأ :ةغل وه «قتعلا

 (حتف «ئيع) .هتافو دعب یلاعت هللا ىلإ هب برقتو هتايح لاح يف همدختسا ثيح هيف هسفن

 خيشلا هلاق امو .«كلاملا توم دعب كولمملا يق عقوملا قتعلا نع ةرابع ريبدتلا :' طوسبملا' يفو :قتعلا قيلعت وه

 وحنو اذك ضرم نم وأ اذه يضرم نم وأ اذه يرفس يف تم نإ :لاق نأب ديقملا ربدملا هيلع دري يناثلا نأل ؛نسحأ

 تنأف ةنس ةئام ىلإ تم نإك نعم ولو "هتوم قلطمم" :هلوقب ديقملا ربدملا نع خيشلا زرتحاو «قلطمي سيل ام كلذ

 زرتحا ىلوملا توم يأ :هتوم (حتف) [؟١/775 :قئاقحلا زمر] .ةلاحم ال نئاكل ال هنأل ؛اهلبق تومي هنأ بلاغلاو ءرح

 (ئيع) .طرشب قيلعت الصأ ملا «هررغ توم قيلعت نع هتوعو «ديقملا ريبدتلا نع قالطإلا ديقب
 ول اذكو «هيف حيرصو قلطملا ريبدتلل لاثمأ "كتربد" :هلوق ىلإ "رح تنأف تم اذإ" نم لاوقألاو اذه :خلإ تم اذإ

 نإ :لاق اذإ اذكو «قتعلا ظافلأ نم كلذ ريغ ىلإ توم دعب ررحم وأ قتعم وأ قيتع تنأ وأ قوم دعب كتقتعأ :لاق

 نأل ؛رح تنأف ثدح يل ثدح نإ :لاق اذإ اذكو «ةلاحم ال انئاك ناك نإو توملاب قيلعت هنأل ؛رح تنأف تم

 .ينوم يف وأ توم عم رح تنأ :لاق اذإ اذكو «ةداع توملا هب داري ثدحلا

 ظفلب نوكي نأ :يناثلاو «ةينلا ىلإ جاتحي الف ءانركذ امك ريبدتلاب حرصي نأ :لوألا :ةثالث ريبدتلا ظافلأ نأ ملعاو

 :هلوقك ةيصولا ظفلب نوكي نأ :ثلاثلاو «هب قيلعتلا وأ توملاب نارقلا نم هوحنو رح تنأف تم نإ :هلوقك قيلعتلا
 نأل ؛هلام ثلثب هل ىصوأ اذكو «قتعلا ةيصو هب ةيصولا تناكف «هسفن كلمب ال دبعلا نأل ؛كتبقرب كل تيصوأ

 كلمي ال هنأل ؛قاتعإ هسفن نم دبعلا كيلمتو توملا دعب كيلمت وهو «هتبقر ثلثب هل ىصوم ناكف هلام ةلمج نم هتبقر

 (حتف) ["75 :قئاقحلا زمر] .يوم دعب رح تنأ :لاق هنأك راصف هسفن

 ؛اريدم ريصيف قلطملا ريبدتلل ليثمت هلك اذهو "كتربد" :هلوقك يأ:كتربد .ربد نع رح تنأ :هلوقك وأ :نع وأ
 عيبلاب كلملا نع هجارخإ زوجي :كلي يعفاشلا لاقو ءاندنع اذهو :بهوي الو عابي الف (نيع) .هيف حيرص هنأل
 ربدملا يف امكو تاقيلعتلا رئاس يف امك ةبهلاو عيبلا هب عني الف طرشلاب قتعلا قيلعت ريبدتلا نأل ؛امهريغو ةبهلاو

 «هنم ربد نع هل امالغ قتعأ الجر نأ هدد رباج نع يور امل ؛كلذ نم ةعنام ريغ يهو ةيصو ريبدتلا نألو ؛ديقمل
 = هيلع قفتم «هيلإ هعفدف ءاذكو اذكب هللا دبع نبا ميعن هارتشاف ”؟نيم هيرتشي نم" :لاقف 5 يبلا هذخأف «جاتحاف
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 ءاربقلا ول كلاي يقو هنلث نت قتع هتومبو ا يلا TE و
 هتميق يثلث يف يأ هلكربدملا ىلوملا ا لوملا

 EES Sa e م :لاق ول ٌغابيو ءانویدم ول هلكو

 اذك يضرم نم وأ اذه هتميف عيمج يف ىعسو يأ

 نإ تامملا دعب زوجيو «ةايحلا لاح هعيب زوجي ال :كلام دنعو «نيد ديسلا ىلع ناك اذإ هعيب زوجي امنإ دمحأ نعو =

 وهو «ثروي الو بهوي الو عابي ال ربدملا نإ" :لاق ك يبلا نأ م رمع نبا هاور ام :انلو «نيد ىلوملا ىلع ناك

 ثيدحلا :تلق ؟هب لوقن نحنو «ةليضفلا يفن ىلع لمح رهتشا ولو «بيرغ ثيدحلا :تلق نإف ؛"ثالغلا نم رح

 عيب در هذ رمع نأ يحابلا ديلولا وبأ ىورو «ةمئألا نم مهريغو يزارلاو يواحطلاو يحركلا هب جتحا روهشم

 يعفاشلا هاور امو زوجي ال ربدملا عيب نأ مهنم عامجإ وهو نورفاوتم روضح مهو نورقلا ريح الم يف هركذ «ةربدملا

 هرجآ نأب هتفص عاب هنأ لمتحيو 01 انش مالغلا نوكي نأ لمتحي هنأل ؛هب جاجتحالا نكمي الف «لاح ةياكح

 هركذ «ربدملا ةمدخ عاب اقتل هنأ رباج هاور ام هديؤي «ةعفنملا عيب اهيف نأل ؛نميلا لهأ ةغلب ًاعيب ىمست ةراحإلاو

 :ىلاعت هلوقب خسن مث «هنيدب ارح عاب تاع هنأ يور امك نويدلاب رحلا عابي ناك تقو يف عاب هنأ يكلاملا ديلولا وبأ

 [۳۳۷/۱ :قئاقحلا زمر] .خوسنملاو خسانلا يف هركذ (٠۲۸:ةرقبلا) ورسم ىلإ ٌةَرِظَنف ٍةَرْسُع وذ ناک نو

 هيف تباث كلملا نأل ؛عامجإلاب زوجي اهجيورتو ةربدملا ىلوملا ءطو ةراحإو ربدملا مدختسا يأ :رجؤيو مدختسيو

 نأل ؛هنهري نأ هل سيلو «كلمي الف هيف هقح لطبي هنإف «هوحنو عيبلا فالخب «تافرصتلا هذه ةيالو دافتست كلملابو

 (صلختسم «ييع) .دلولا مأك «عيبلل الحم سيل وهو «عيبلا قيرطب ةيلاملا نم ءافيتسالا دي توبث نهرلا بحوم

 نم رح وهو" :اةتلع هلوق نع انيور امل ؛هلام ثلث نم ربدملا قتع ىلوملا تام اذإف يأ :هنلث نم قتع هتومبو

 ولف «ثلثلا نم ذفنيف لاحلا يف تباث ريغ مكحلاو «توملا تقو ىلإ فاضم عربت هنأل ؛ةيصو ريبدتلا نألو ؛"ثلثلا

 ىلوملا ناك نإو يأ «"هيثلث" ىلع فطع رجلاب "هلك" :هلوقو «هتميق يثلث يف ربدملا ىعس هريغ لام حب

 ؛قتعلا ضقن نكي الو ؛ةيصولا ىلع مدقم نيدلا نأل ؛هتميق لك يف ربدملا ىعس هلام عيمجب طيحم نيدب انويدم

 نكي ملو أريقف ىلوملا ناك ول يأ :اریقف ول (نيع «صلختسم) .هتميق درب نئيعم هضقن بجيف «ع ورشم ريغ هنأل

 (ييع) .هريغ هلام
 يرفس يف وأ اذه يضرم نم تم نإ :هدبعل لاق اذإ نعي ديقملا ربدملا مكح نايب يف عورش اذه :لاق ول عابيو

 هعيب زوجي ديقم ربدم وه لب «قلطم ربدمب سيلف ءرح تنأف نينس رشع ىلإ تم نإ :لاق وأ ءرح تنأف اذه

 «توملاب قلعت هقتع نأل ؛قلطملا ربدملا فالخب ءةفصلا كلت يف هددرتل ؛لاحلا يف دقعني مل ببسلا نأل ؛ ؛عامجإلاب

 ل ب م ا يس «ةنس ةئام ىلإ :لاق ول هنأل ؛نينس رشعب ديقو

 هيلإ شيعي ال بلاغلا يف ناك اذإ هنأل ؛لوألا وه راتخملاو «تيقوتلل ةربعلا نأل ؛قلطمب سيل :فسوي وبأ لاقو

 (حتف «نيع «صلختسم) .هعيب زوجي الف «ةلاحم ال نئاكلاك ريصي
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 .طرشلا دجو نإ قتعيو .نالف توم دهب جوا ,نينس رشع ىلإ وأ

 (ئييع) .رح تنأف لإ ىلإ تم نإ :لاق وأ يأ : نينس رشع ىلإ وأ
 .هعيب زاجف قلطم ربدع. سيل هنأل ؛نالف تامو انأ تم اذإ وأ نالف تام نإ رح تنأ :لاق ول] :ثتالف توم دعب

 لب اريبدت سيل هنأ :هريغو طوبا و نكلاادبع ربدم وهف «نالف توم دعب رح تنأ :لاق ول يأ [(ينبعأ «ط)
 زنكلا لصأ ةرابعو «قيلعتلا لطب ًالوأ ىلوملا تام ولو ءلاملا لك نم قتع يح ىلوملاوءنالف تام ول ىح اقيلعت
 دعب رح تنأ وأ" :اذكه فنصملا ةرابع يف لصألا نأ رهاظلاف «"انأ وأ نالف تام نإ رح تنأ" :"يتاولا" يأ
 .تفرحتف «"نالف توم وأ قوم

 يفف تام نإف «هدعب رخآ ءيشو توملاب هقلع هنأل ؛رح تنأف تلسغو تم اذإ :لوقي نأ ديقملا نمو :ئييعلا لاق

 ؛قتعي ناسحتسالا فو «ثراولا ىلإ لقتنا توملا سفنب قتعي مل امل هنأل ؛لسغ نإو قتعي مل ام قتعي ال نأ سايقلا
 مث مويب وأ رهشب قوم لبق رح تنأ :لوقي نأ هنمو «هيف ثراولا كلم ررقتي نأ لبق هتوم بيقع لسغي هنأل
 قتعلا نأل ؛حيحصلا وهو لاملا عيمج نم قتعي :مهضعب لاقو «لاملا ثلث نم قتعي :مهضعب لاق رهش دعب تام

 ؛قتعي مل رهش لبق تام ولو تقولا كلذ يف احيحص ناك وهو توما لبق رهش لوأ ىلإ دنتسي ةفينح يبأ لوق ىلع
 (حتف «نيع) . .رفزل افالخ دجوي مل ديقلاو ديقم ديقم ربدم هنأل

 قلعملاو ديقملاو قلطملا ربدملا قتعي يأ [(ييع) .كاذ هرفس وأ كاذ هضرم نم تام نأب] :طرشلا دجو نإ قتعيو

 توم قيلعتلا لطبيو «طرشلا دحو اذإ لاملا عيمج نم نالف توم دعب رح تنأ :لثم ىلوملا توم ريغ طرشب هقتع

 .لوحدلا لبق ىلوملا تامف ءرح تنأف رادلا تلحد نإ :لاق ول امك طرشلا دوحو لبق ىلوملا

 نم رخآ ءيشب ًاديقم وأ ًاقلطم امإ «ىلوملا تومع ًاقلعم هقتع نوكي نأ دبال ديقملاو قلطملا ربدملا نأ :لصاحلاو

 نم قتعي هيمسقب ربدملاو ءالصأ قيلعتلا يف ىلوملا تومل لحد الف طرش ىلع هقتع قلعملا امأ «هوحن وأ فصو
 نأ دبال هنأ ىلع "طرشلا دجو نإ" :هلوقب هبنو «لاملا عيمج نم قتعي ىلوملا توم ريغ طرشب هقتع قلعملاو «ثلثلا

 نيميلا نالطبل ؛قتعي مل تام مث ةدملا تضم وأ حص وأ ماقأ ولف «ةنيعملا ةدملا يف وأ هرفس وأ اذه هضرم نم تومي

 (ييع ؛حتف) .توملا لبق
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 داليتسالا باب
 اهي

 هماكحأ نايب قف يأ

 هدعب تدلو نإف جوزتو رحؤتو مدختستو أطوتو كلمت مل ديسلا نم ةمأ تدلو
 دلولا مأ يأ هب فرتعاو اهالوم نم يأ

 :نيئيشب لصحي داليتسالا [(ييع) .ةمألا نم دلولا بلط :اعرشو «ةغل دلولا بلط وه] :داليتسالا باب
 هنإف ءهنم تدلو يلا ةمألا هتجوز جوزلا كلمبي نأ :يناثلاو «ةربدم وأ تناك ةنق هتمأ دلو ديسلا يعدي نأ :امهدحأ

 نع ةرابع ةبلغلاو «ةبلاغلا ءامسأ نم وهف ةدلوتسملا ةمألل مسا دلولا مأو «ةوعد الب هدلو مأ ريصتو «حاكنلا دسفي

 نأ :نيبابلا نيب ةبسانملاو ءمجنلاو تيبلا هريظنو مميتلاو جحلاك لامعتسالا يف هدارفأ ضعب ىلع ماعلا ظفللا رصق

 (حتف «ْييع) .صقان قرلاو «لماك كلملا دلولا مأو ربدملا يف
 ةغيصب [(ييع «ط) .ًاقافتا اهكيلمتو اهعيب زوجي هريغ نم تدلو ولو اهكيلمت زوجي ال يأ ديدشتلاب]:كلمت مل
 يهف «هل تدلوف ةمأ ئطو نم" :لاق كع هنأ امك سابع نبا نع يرو امل ؛اهكيلمت زج مل يأ كلمتلا نم لوهجملا

 لوسر دنع ةيطبقلا ةيراملا نيعي ع يبلا نب ميهاربإ مأ تركذ :هنعو «ةحام نباو دمحأ هاور «"هنم ربد نع ةقتعم

 باحصأ نم امهريغو دواد و رشب ىلع ةجح وهو «ٰيطق رادلاو هحام نبا هاور ؛"اهدلو اهقتعأ" :لاقف 5 هللا

 تاهمأ عيب زوجي ناك هنأ هد يلع نع يور امب.ًالالدتسا ىلوملا تومب قتعت ال اأو ءاهعيب امهزيوحت يف رهاوظلا
 (حتف) ۳۳۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ةعامجلا لوق ىلإ عجر هنأ حص دق :انلق «دالوألا

 تهبشأف مئاق اهيف كلملا نأل ؛تافرصتلا هذه دلولا مأ يف فرصتي نأ ىلوملل زوجي يأ :خإ مدختستو أطوتو

 فرتعي نأ الإ لوألا اهدلو بسن تبثي ال هنأ ملعا مث .هل ةيانلا شرأو رقعلاو بسكلا نأ ىلإ ءامإ هيفو ءربدملا

 (ييع) .هكلم ءاقبل ابدن ءاربتسالا دعب :جورتو (حتف ءصلختسم) .اذه دعب ءيجيسو «ىلوملا هب

 دلولا دعب دلوب تءاح نإف يأ :خاإ هديسل هبسن تبث (نيع ءط) .هب فرتعا يذلا لوألا دلولا دعب يأ :هدعب

 دلولا نيعت لوألا دلولا ىعدا امل هنأل ؛ةوعد ريغ نم فرتعي ُ نإو «هنم هبسن تبث هب فارتعالا عم لوألا

 اذإ تبغي :يعفاشلا لاقو ؛ةحوكنملاك تراصو «"شارفلل دلولا" :هتِفع لاقو ءًاشارف تراصف ءاهنم ادوصقم
 يضفملا دقعلاب تبثي ةحوكنملا يف نأل ؛ةضيحب اهفطو دعب اهأربتسا هنأ يعدي نأ الإ اهنع لزع نإو ءطولاب فرتعا

 كلام لاق هبو «ىلوأ بسنلل اتبثم ءاضفإ رثكأ هنوك عم هسفن ءطولا نوكي نألف ءطولا ةطساوب دلولا ىلإ
 :ةدع يسم اشا و لاوزت: تحول مطولا هاو ترا لاف ف ف و فخار
 هدوحوب نقيتملا هبسن تبث رهشأ ةتسل هب تءاح اذإف «لمحلاب فرتعا ولو هفارتعاب الإ تبثي ال ءكلذك ناك اذإف

 يف هطوبو «تبثي مل رثكأل هب تءاج نإو «هقلحخ نابتسا ام دعب ًاتيم وأ ايح نوكي نأ نيب قرف الو «رارقإلا تقو
 [۳۳۹/۱ :قئاقحلا زمر] .يعفاشلا دنع فيعض هحوبو «دمحأو كلام دنع دلولا مزلي اهربد



 داليتسالا باب ۲۸ قاتعلا باتك

 عست لو هلام لک نم هتوع تقتعو «هيفنب يفتنيو لوألا فالخب «ةوعد الب
 دلولا مأ يأ ۴

 اهكلمف حاكنب تدلو نإو ءاهتميق يف تعس قارصنلا دلو ّمأ تملس أ ولو .همبرغل
 اه لحد دقو ادساف ولو لحرلا نم ةمألا يأ تعسو لد اهموق هتربدم وأ

 هبسن تبثي ال هنإف لوألا دلولا يأ :لوألا (ييع) .هب فرتعي نأ الإ ةرم لوأ يف تبغي الو ىلوملا نم :ةوعد الب
 ريغ نم يفنلا درجع. يفتني لوألا دعب يذلا اهدلو بسن ىفن اذإ يأ :هيفنب يفتنيو (نيع) .هب رقي مل ام هنم

 الإ هيفنب دلولا يفتني ال ثيح ةحوكنملا شارف فالخب «جيورتلاب هريغ ىلإ هلقن كلمي يح فيعض ةمألا شارف نأل ؛ناعل

 اهثطو ناك نإف ةنايدلا مكح امأو ءءاضقلا مكح اذهو ءجيورتلاب هلاطبإ كلمي ال يح شارفلا دكأتل ؛ناعللاب

 اهظفحي ملا نإو «هنم دلولا نأ رهاظلا نأل ؛هب فارتعالا همزلي اهنع لزعي ملو ءانزلا ةبير بحوي امع اهظفحو
 هيعدي نأ هيلعف «دلوب تءاج يح كلذ دعب اهأربتسي ملو اهئطو اذإ فسوي يبأ نعو «يفنلا هل زاج اهنع لزعو

 هل يغبني ال دمحم نعو «حالصلا ىلع اهرمأل المحو «هب نظلل ًانيمحت ال وأ اهنع لزع ءاوسو ءال وأ اهظفح ءاوس
 نأل ؛هتوم دعب اهقتعب يصوي وأ ءاهربديو امي عتمتسيو دلولا قتعي نأ يغبني نكلو «هنم هنأ ملعي مل اذإ هيعدي نأ

 (نيكسم «صلختسم) .نيبناحلا نم طاتحيف ءاعرش لحي ال هنم سيل يذلا دلولا يف بسنلا ىوعد
 عيمج نم دلولا مآ تقتع ىلوملا تام اذإ يأ [(نييع ءط) .ادترم هقاحلك ًامكح ولو ىلوملا توم يأ ] :هتومب تقتعو
 نم نلعجي الو «نيد يف نعيي ال نأو «دالوألا تاهمأ قتعب رمأ يلع يبلا نأ": بيسملا نب ديعس نع يور امل ؛لاملا

 نكي مل نإف «ىلبح تناك وأ دلو اهعمو ضرملا وأ ةحصلا يف دلولاب ىلوملا رارقإ ناك اذإ لاملا لك نم قتعلاو «"ثلثلا

 (حتف ءصلختسم) .ةيصو وهو «قتعلاب رقأ دهاشلا مدع دنع هنأل ؛ثلثلا نم تقتع كلذ نم ءيش

 (ط) .ثلثلا نمف الإو «يلبح تناك وأ دلو اهعمو ضرملا وأ ةحصلا يف دلولاب هرارقإ ناك اذإ :هلام
 نم دالوألا تاهمأ يف قبس يذلا ثيدحلا يف درو امل ؛ىلوملا ميرغل ةياعسلا اهنع تفتنا امنإو :هميرغل عست ملو

 قح ىلع مدقتف ةيلصأ دلولا ىلإ ةحاحلا نأل ؛ةئرولل اهيلع ةياعس ال اذكو «"نيد ىف نعبي ال نأو" :اكتقع هلوق

 (حتف «صلختسم) .نيفكتلاك نيدلاو «ةثرولا

 مأ تملسأ ول يأ [(ط) .ةياعسلا يدؤت ىح قتعت ال ةبتاكملك يهو ةنق اهتميق ثلث يهو] :اهتميق يف تعس
 ءاهتميق ثلث يف ىعست دلولا مأ نأ ريغ «رفاكلا ينارصنلاب دارملاو ءاهتميق ف ىعست هتربدم وأ نارصنلا دلو
 مأو ءاهمالسإ لبق تباث ةبتاكملا ىلع ةياعسلا بوحو نأل ؛ىلوألاب ةبتاكملا يف مكحلا ملعيو «نيثلثلا يف ةربدملاو

 لاقو «ىلوملاب رضت ال ةياعسلاو «ةياعسلا يدؤت بح قتعت الف ءاهزجعب قرلا ىلإ درت ال اأ الإ ةبتاكملاك دلولا
 :ةبحاو ملسملا نع رفاكلا لذ ةلازإو ءلذ اهيلع كلملا ةمادتسا يف نأل ؛اهيلع نيد ةياعسلاو «لاحلا يف قتعت :رفز
 كلم ةلازإ رذعتو «هديو ىلوملا كلم يف اهءاقبإ رذعت هنأ :انلو «قتعلا نيعتف «عيبلا رذعت دقو «قتعلا وأ عيبلاب كلذو

 ىاوتت لاحلا يف هكلم لاوزب :انلق ولف «نيبناجلل ارظن ةياعسلاب ةيرحلا ىلإ جرختف مرتحم هكلم نأل ؛ءيش ريغب ّىمذلا
 = «ةيرحلا فرش لينل باستكالا ىلع دهتحتو طشنت األ ؛قتعت مل اذإ ام فالخب ءاهدوصقم لوصحل باستكالا ف
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 فصن همزلو «هدلو ّمأ يهو ؛هبسن تبث ٍةكرتشم E راو وقالوا ما ينل
 ىعدملا يأ ىعدملا نم دلولا بسن يأ نيكيرشلا دحأ

 ا م :هتميق ال ءاهرقع فصنو اهتميق
 دلولا ةميق همزلت ال يأ ًاضيأ همزل يأ قولعلا موي هكيرشل

 تقتع اهالوم تام نإو «هلاح ىلع تيقب ملسأ نإف «ىبأف ىلوملا ىلع مالسإلا ضرع اذإ اميف فالخلا اذهو <

 هكرتنف اهموقت يذلا دقتعي :انلق ؟ةياعسلا اهيلع بحت فيكف ةفينح يبأ دنع ةموقتم ريغ يه :تلق نإف .ةياعس الب

 ءايلوألا ضعب افع ول اذه عمو موقتي ال صاصقلا نأ ىرت الأ موقتلا ةياعسلا بوحو يف طرتشي الو «هدقتعي امو
 هتمأ وأ ينارصنلا دبع ملسأ ول هنأل ؛دلولا مأب ديق امنإو مهنع ررضلا عفدو رذعتلل الام نيقابلا بيصن بلقنا

 (حتف «نيع ءصلختسم) .هعيب ىلع ربجي ىبأف مالسإلا ىلوملا ىلع ضرعو
 .ةيئزحلا وه ببسلا نأل ؛اندنع] :هدلو مأ يهف (ط) .هريغو طرشلا نم هوجولا نم هجوب اهجوز يأ :اهكلمف
 تقو نم اندنع هدلو مأ يهف رخآ هحوب وأ ءارشلاب اهكلم مث ءادساف ولو حاكنب ه هريغ ةمأ دلوتسا نم يأ [(يع)

 :ت3ع هلوقل ؛هل دلو مأ ريصت ال :يعفاشلا لاقو «هنم بسنلا توبث تقو نم رفز دنعو «قولعلا تقو نم ال اهكلم

 هذهو ءاهديس نم ةدالولا نوكت نأ امل قتعلا توبثل طرش "هنم ربد نع ةرح يهف اهديس نم تدلو ةمأ اهأ"

 قولع رابتعاب دلولا ةيمومأ توبث نأل ؛هل دلو مأ نوكت الف قيقرب تقلع األو ؛اهديس نم اهحوز نم تدلو

 .لكلا فلاخي ال ءزحباو ةلاحلا كلت يف مألا ءزج هنأل ؛ارح دلولا
 فاو تملا سنت نقل ابك اميين ذنوب زك ی نييك فت و هكذا وك يملا نانو

 قتعلا قح اه تبثي مل اهنطب يف ام قتعأ ول هنأل ؛نينجلا ةيئزج نم ركذ ام.ربتعم الو ءامهيلإ دلولا باستناب ةيئزحلا
 يف دحو قولعلا نأ ىلع هيف صن ال هنأل ؛ىور اميف هل ةجح الو «تبثل اب لاصتالا لجأل ناك ولو «هتقيقح الو

 (ييع «حتف) . .نالوق اهيف هلو ءاندنع هل دلو مأ تراص اهكلم مث تقحتسا مث نی كلمم اهدلوتسا ولو .هكلم

 ارفاك وأ ناك ًاملسم هنم هبسن تبث امهدحأ هاعداف دلوب تءاجف نينثا نيب ةيراج تناك اذإ يأ :هبسن تبث

 هيف هتوعد حصتف فصنلا يف هكلم فداص هنأل ؛بسنلا ىلإ دلولا جايتحال CS ا را هجمت

 ؛دلولا مأ ةمألا ريصتو ءأزجتي ال بسنلا نأل ؛ةرورض يقابلا يف تبث فصنلا يف هبسن تبث اذإف «هيف هبسن تبثيو

 لباق وه ذإ ؛هبحاص بيصن كلمتي مث هل دلو مأ هبيصن ريصي :ةفينح يبأ دنعو ءامهدنع أزجتي ال داليتسالا نأل

 (صلختسم) ۳٤١/١[ :قئاقحلا زمر] .هريغو ريبدتلاك لبق ةيرحلا تابثإ نم ءيش امه لصحي مل هنأل ؛كلمتلل
 ةمألا ةميق فصن ةقباسلا ةروصلا يف يعدملا مزل يأ :اهتميق فصن همزلو (ئيع) .هدلو مأ اهلك نوكتو :يهو
 ءداليتسالا ليمكتل موزللا اذهو «تقولا كلذ نم تبثت دلولا ةيمومأ نأل :قواعلا موز ايجي a :ةكرتتلا
 يأ «"اهرقع فصنو"' :هلوقو «قتعلا نامض فالخب كلمت نامض هنأل ؛ارسعم وأ ارسوم نوكي نأ نيب فلتخ الو

 هب رحأتست مكب لثملا رهم نع ةرابع رقعلاو ءةكر تشم ةيراح ئطو هنأل ؛ًاضيأ اهرقع فصن يعدملا ىلع مزلي
 بسني بسنلا ذإ لصألا رح قلع هنأل ؛دلولا ةميق يعدملا مزلت ال يأ "ةميق ال" :هلوقو «رقعلا وه ءانزلا ىلع

 (يييع ؛حتف) .هكلم ىلع دلولا ثدحيف «تقولا كلذ يف بجي نامضلاو «قولعلا تقو ىلإ ادنتسم
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 رقعلا فصن تح E نو ءامهدلو أ يهو امهنم هبسن تبث اعم هايعآا نإو

 O OE ا 0 «لماک نبا ET ثروو ءاصاقتو
 2 نبالا يأ

 نيكيرشلا نم يأ :امهنم (ييع) .امهكلم يف همأ هب تلبح يذلا دلولا بسن ناكيرشلا ىعدا يأ :اعم هايعدا نإو
 هبحاص ىلع ةعجار هبيصن يق امهنم لك ةوعد نأل] :اهدلو مأ يهو (ٰييع ءط) .امهكلم يف قولعلا ناك اذإ

 يف ءابآلا راثآ فرعي يذلا وهو فئاق عمج ةفاقلا لوق ىلإ هيف عحري :يعفاشلا لاقو ءاندنع اذه [(نييع) .مألا هعتتف

 رس دقو «رذعتم نيئام نم قلخي ال دلولا نأ انملع عم نيصخش نم بسنلا تابثإ نأل ؛ءابآلاب دالوألا هبش يأ ءانبألا

 .حاكنلاك ةكرشلا هيف روصتت الف أرجتي ال امم بسنلا نألو ؛هبو ديز نب ةماسأ يف فئاقلا لوقب مالسلا هيلع

 يقابلل وهو «هناثريو امهتري ءامهنبا وه ءامهل نيبل انيب ولو ءامهيلع سبلف اسبل حيرش ىلإ هيف رمع باتك :انلو

 هنألو ىو تباث نب ديزو سابع ن نار ولغ بعلم رعو رحت يع نحب AN سحخم كالو هاكر ادهم
 ا اوت اويسكولل افق اش كلو RT بيغلا ملعب درفنملا وه ىلاعت هللاو «بيغلاب محر

 .اعامجإ ةلاحلا هذه ريغ يف افذق

 ءامنول فالتحال ديز نب ةماسأ بسن يق نونعطي اوناك مهنأل ؛نيكرشملا نعط عطقل ناك ر يبلا رورسو

 عطقنا ضعب نم اهضعب مادقألا هذه :لاقف ءامهيلع يحلدملا ززحم رم الو ءكلذ ملعي فئاقلا نأ نودقتعي اوناكو

 اک نال اعرق ةحح قاقلا ل رتاةأل 1 رف مهمعز ىلع مهيلع ةجحلا تمزلو «مهنعط

 ةناضحلاو ةقفنلاو ثاريملك ةئزجتم ماكحأ هب قلعتي نكل أزجتي ال ناك نإو بسنلاو «هب جاجتحالا نكمي الف لاح

 امو ةئزجتلا ىلع امهنيب تبثي ةئزجتلا لبقي امف حاكنإلا ةيالوو بسنلاك ةئزجتم ريغ ماكحأو «لاملا يف فرصتلاو
 (حتف) 140/١[ :قئاقحلا زمر] .هريغ هعم سيل هنأك لامكلا ىلع امهنم لك قح يف تبني اهلبقي ال
 :هلوقو «ياثلا نيعتف ةهبشلل لوألا رذعت دقو رقع وأ دح نع ولخي ال مرتحما لحما يف ءطولا نأل :رقعلا فصن
 :ليق نإف «ةضواعملاب ناطقسيو ناقحلا لباقتيف اهرقع فصنو اهفصن ةميق نم رخآلا ىلع هلا يأ "اصاقتو"

 رخآلا قح ىقبيف هقح نم رخآلا امهدحأ أربي اعرف قدقاف هيف ةانلق ءاضانفق رص أل ؛رقعلا بوحو يف ةدئاف ال

 مهاردلا عفدي نأ هل ناك بهذلاب رحآلاو مهاردلاب امهدحأ بيصن موق ول هنأ هدئاوف نمو «ةبلاطملا هحوتيو

 هكلم ردقب امهنم دحاو لكل بجي رهملا ذإ ؛ةدايزلا ذحأ هل ناك رثكأ امهدحأ بيصن ناك ولو «بهذلا ذحأيو

 ءامهدحأل ةقيقحلا يف وهو ءأزجتي ال بسنلا نأل ؛ءاوسلا ىلع امه نوكي ثيح «هنم ثرإلاو ةونبلا فالخب ءاهيف

 (حتف) [؟"١/41 :قئاقحلا زمر] .ةيولوألا مدعل ؛ءاوسلا ىلع امهنيب نوكيف

 نع هقح امهدحأ ذحأي الو «رخآلا بيصن نع ًاضوع هبيصن نيكيرشلا دحأ حرطي نأب اضواعت يأ :اصاقتو

 ىلع هل رقأ امهنم دحاو لك نأل :لماك (ئيع) .نيكيرشلا نم دحاو لك نم يأ :لك نم (يشحم) .رخآلا
 (يبع) .هلوق لبقيف لامكلا ىلع هتوبثب هسفن
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 رقعلاو بسلا همزل ياكل تدمر هبتاكم ةمأ ا ولو «بأ ا ا اثروو

 .بسنلا تبثي م هبذك ناف ءهدلو ّمأ رصت ملو ا ةميقو
 بسنلا يف بتاكملا يأ ةمألا يأ

 ةقيقحلا يف بألا نأل ؛ةضحملا ةبوصعلاو ءسدسلا وهو «دحاو بأ ثرإ نبالا نم نايعدمل ثري يأ :هنم اثروو

 هفصن نوكي الو «ثاريملا عيج يقابلا ثري امهدحأ تام نإف ءامهنيب ثرإلا فصنتيف مولعم ريغ وهو ءامهدحأ

 ابيصن رثكأ امهدحأ ناك نإو «نيفصن ثرإلا نامستقيف ءالماك هل اتوبثل يقابلا ةوبأب نيبوجح موكل تيملا ةثرول

 (حتف «صلختسم) .ءالولاو ثرإلا بسنلا عبتيو «بسنلا يرحب مدعل ؛رحآلا نم
 (ييع) .ةيولوألا مدعل دحاولا بألا بيصن نامسقيف امهدحأ قحتسملا نأل ؛دحاو يأ :بأ ثرإ

 تبث يبحألا هقدصف يبحأ ةيراج دلو ىعدا ولو ؛يبحألاك نوكي نأ بتاكملا رمأ ةياغ نأل :خإ تسلا همزل

 ىلع ءاقبلا نيب تريخو ءاهقيدصت طرتشي مل هتبتاكم دلو ىعدا ول هنأل ؛بتاكملا ةمأب ديقو ءانهه اذكف «هبسن

 نيب كلم الو حاكن ريغب ئطو هنأل ؛"رقعلاو" :هلوقو دلو مأ ريصتو اهسفن زجعت نأ نيب اهرقع ذحأو اهتباتك
 .ةهبشلل دحلا هنع طقس دقو

 يف هنأل [(ييع) .بسنلا تباث ةميقلاب ًارح نوكيف رورغملا نعم يف هنأل ؛اضيأ هتميق هتمزل يأ ] :دلولا ةميقو
 :ةدالولا موي ربتعت انهه ةميقلا نأ الإ هقرب ضري ملف هبسك بسك هنأ وهو ًاليلد دمتعا ثيح رورغملا دلو نعم

 راصف هبسك بسك ةيراجلا نال ؛بتاكملا قيدصت ربتعي ال هنأ :فسوي يبأ نعو «ةموصخلا موي رورغملا دلو ةميقو
 دلولا ةميق الو اهرقع هيلع بحي ال اذهلو هيلإ جاتحا اذإ هنبا لام كلمتي نأ بألل نأ قرفلا هجو «نبالا ةيراجك

 ةميقو اهرقع هيلع بجي اذهو هسفن ىلع رجح دقعلاب هنأل ؛هبتاكم لام كلمتي نأ ىلوملل سيلو «هل دلو مأ ريصتو
 (حتف) .هقيدصت طرتشيف هل دلو مأ ريصت الو «دلولا

 متدقتو لقنلا ىلإ ةجاح الف داليتسالا ةحصل فاك قحلا نم هلامو ؛ةقيقح اهيف هل كلم ال هنأل :هدلو مأ رصت ملو

 قح هل امنإو هقح الو كلملا ةقيقح اهيف بألل سيل هنأل ؛نبالا ةيراج فالخب ۳١١/١[« :قئاقحلا زمر] .كلملا

 (ييع «حتف) .داليتسالا ةحصل بألا كلم ىلإ اهلقن ىلإ انجتحاف داليتسالا ةحصل فاك ريغ كلذو كلمتلا

 ولف «هقيدصت نم دب ال هنأ رم امل ؛ىلوملا نم بسنلا تبثي ل بسنلا يف ىلوملا بتاكملا بذك نإف يأ :هبذك نإف
 «ييحوملا وهو عقاب نارقإلا نأل هل دلو مأ تزانض:ةءارآلا نم اموي قيدضتلا ةروص ق ةيزاخلا هذه لولا كلم

 كلم مث بسنلا يق بتاكملا هبذك اذإو «بسنلا تباث دلو اهنم هلو ءاهكلم هنألو «عناملا وهو بتاكملا قح لازو
 يف بسنلا تبثي :فسوي وبأ لاقو «لاز دقو بتاكملا بيذكت عناملا نأل ؛هب هبسن تبث رهدلا نم اموي دلولا اذه

 (نيع ءصلختسم) .قرفلا رم دقو «ىلوأ لب نبالا ةيراجك تراصف «هبسك بسك األ ؛اضيأ بيذكتلا ةروص



 اهماكحأو نامبألا ماسقأ ۳۲ ناعألا باتك

 ناميألا باتك
 اهماكحأ نايب يف يأ

 OTE 5 ضام ىلع هفلحف .هب مسقملاب ربخلا يف جا ةيوقث نيمنلا
 فلاحا نك لا يأ لحرلا فلح يأ 2 وفرط وح ع

 ةحراجلا يهو ةوقلاب يأ (40:ةقاحلا) 4 ںیمیلاب نم نذل :ىلاعت لاق «ةغل ةوقلا وهو نيب عمج] :ناعألا باتك

 مدق هنأ ريغ «هيف رثؤي ال لزهملاو هاركألا نأ يف حاكنلاو قاتعلاو قالطلاو نيميلا نم لك كرتشا [(نيع) .اضيأ

 يف قالطلا ةكراشمل هدعب قاتعلا ركذ مث «هققحت دعب هعفر هنأل ؛قالطلاب هالوأو «ةدابعلا نم هبرقل ؛حاكنلا

 وأ «مسقلاب ىوقتي فلاحلا نأل ؛انيب فلحلا يمسو ءمسقلاو ةوقلاو ةحراجللا نيب كرتشم ظفل ةغل نيميلاو .طاقسإلا

 هجو ىلع هتافص وأ ىلاعت هللا ركذب ربخلا ةيوقت نع ةرابع :عرشلا يفو ,مسقلا دنع مهفاميأب نوكسامتي اوناك مهنأ

 تاحلطصم يف نيميب قيلعتلا يأ يناثلا عونلاو «مسقلا مساب صتخي لوألا عونلاو ءطرشلا دوحو دنع ءازجلا لزني

 .هيف نوكت اإ ةرافكلا نأل ؛ركذلاب لوألا عونلا صحح فنصملاو ءاهقفلا
 کوک ال هتافضاو هللا نيمتلاو اول ةركي ذاق راو قالا قذلطلا اما و هطقت هيف نوكر وقللا نه اًضيأو
 عاقيإ :يئاغلا اهببسو ايل اهلك لاك نوع ةايطوشو ءاهيف لمعتسملا ظفللا :اهنكرو .هريثكت نم ىلوأ هليلقت

 فلح اذإ اميف ربلا بوحو :اهمكحو «كرتلا وأ لعفلا ىلع هريغ وأ هسفن لمح ىرحأو ةرات عماسلا سفن يف هقدص
 مدع ناك اذإ اميف ربلا بدنو «ةرافكلا بوجو امهدض ىلع فلح اذإ اميف ثنحلاو «ةيصعم كرت وأ ةعاط ىلع

 (ئيع) .بذكلاو قدصلا لمتحي ربخلا نأل ؛بذكلاو قدصلا افرط امه :يفرط (حتف) .ازئاج هيلع فولحملا

 نم امسا ناك ءاوس [(ييع) .ةهوركم ىلاعت هريغبو ىلاعت هللا وه هب مسقملاو «"ةيوقت" :هلوقب قلعتم]:هب مسقملاب
 .قيلاعتلا نيميلا فيرعت يف تلحدف «كلم لاوز وأ «هوركم مازتلا وأ «هتافص نم ةفص وأ «ىلاعت هئامسأ

 رطح ىلع ام اعم طرشلا تركت نأ ني لر هابشألا" ق ةررك ده نيك قالا اغرش نع قلعا نأ": ضاخلاو

 نيميب سيل قيلعتلاو «عنملا وأ لمحلا ققحتيل طرشلا دوحو دنع دوجولا بلاغ نوكي نأ ءازحلا ةيحالصو «دوحولا
 (ئيع «حتف) .هللاب نيميلا نعم لوصحل ءاهقفلا دنع ًانيع يمس امنإو ءًاعضو
 «ةدقعنمو وغلو سومغ : ماسقأ ةثالث ىلإ هريغب ال هللاب نيميلا ميسقت ىلع مالكلا يف عورش :ضام ىلع هفلحف

 ةيويند ةذحاؤملا نوكت نأ امإ ولخي ال لوألاو ءوغل :يناثلا ءالوأ ةذحاؤم اهيف نوكي نأ امإ ولخت ال اهنأ رصحلا هجو

 ؛لعاف نيعمب لوعف سومغ بذكلل ادصاق ابذاك صخشلا فلحف «سومغلا :ياثلاو «ةدقعنملا :لوألاف «ةبوقع وأ

 ءيش تابثإ ىلع هفلح نأل يركا و يتعا يما دما ,رانلا يف مث «مثإلا يف هبحاص قرغي يأ سمغي هنأل

 نيميلاو «ةضح ةريبك اهنأل ؛ةقيقح نيميب سيل سومغلا نإ :تلق نإف ءاضيأ سومغ ادن ابذك لالا ق ةيقت"وأ

 يمس امك «نيميلا ةروصب ةريبكلا هذه . باكترا نأل ؛ازاحم انيمي تيم :تلق ؛عورشملا دض ةريبكلاو «عورشم دقع

 (ط) .هيفن وأ ضام رمأ تابثإ ىلع يأ :ضام ىلع (حتف) .هيف عيبلا ةروص دوحول اعيب رحلا عيب



 اهماكحأو نامبألا ماسقأ ۳۳ نامبألا باتك

 هيفو «دقعنم ِټآ ىلعو .يباثلا ںود لوألا ت أو غل انظو ؛سومغ ادمع
 دقعنملا يف سومغلا وهو فلاحلا يأ

 يف مث «بنذلا يف هبحاص سمغي هنأل هب يم” :سومغ (ط) .بذكلا دصاق عي ادماع هنوك لاحو يأ :ادمع

 فلح يأ [(ييع) .لاق امك رمألا نأ ًاناظ هنوك لاح ضام رمأ ىلع هفلحو يأ ] :وغل انظو (نيع) .رانلا
 ىلع ءانب ءام زوكلا هذه يف نأ فلح اذإ امك ءيش همزلي ال وغل اقداص هنظب لاح وأ «ضام ىلع ابذاك لحرلا
 روصتي وغللاو «هيف ةدئاف ال ءيشب ىتأ اذإ اغل :لاقي «ديفي ال امل مسا وغللاو «هفرعي ملو قيرأ مث ,كلذك هآر هنأ

 ال يضاملا يف نئاك رمأب روذنلاو قاتعلاو قالطلا قيلعت نأل ؛قيلاعتلا هريغب نيميلا يف روصتي الو «هللاب نيميلا يف
 نكي ملوأ نيميلا تقو ًاملاع ناك ءاوس روذنلاو قاتعلا اذكو «هب عقي قالطلا نأل ؛سومغلا الو وغللا هيف ققحتي

 ىكحو «نيميلا دصق ريغ نم هللاو ىلبو هللاو ال :مهلوق نم سانلا نيب يرجي ام وه وغللا :يعفاشلا دنعو ءاملاع
 نيمي ىلع فلحلا وه اد سابع نبا نعو ءاعوفرمو افوقوم كلذ لثم ةشئاع نعو «ةفينح يبأ نع دمحم كلذ
 (ئيع) .هب رابتعا ال هنأل ؛هب يمس :وغل (حتف) [؟١/147 :قئاقحلا زمر] .قداص هنأ ىري وهو ةبذاك
 "ةيناثلا نود ىلوألا يف" خسنلا ضعب ينو [(ئيع ءط) .لوألا يف بوتيو رفغتسيف وغللا وهو] :ئباثلا نود
 هللاب كارشإلا :رئابكلا" :تقع هلوقل ؛ةريبك اهنأل ؛سومغلا نيميلا يف فلاحلا مثأي يأ «زئاح امهالكو «ثينأتلاب

 ملسم أرما قح عطتقا نم" :اكتلع لاقو .دمحأو يراخبلا هاور "سومخلا نيميلاو سفنلا لتقو نيدلاولا قوقعو
 نم امض ناك ا :لاق ا ناك نإو :لحر لاقف ,"ةنجلا هيلع مرحو اا للا یا د هلت

 «نيهاش نبا هاور «ةيلاخ يأ "عقالب را يوما نيميلا" :ةياور فو «"ةرحافلا نيميلا" :83ع لاقو ."كارأ

 ا يوب فا كدا ال» :ىلاعت هلوقل ؛وغللا يف مثأي ال يأ "يناثلا نود ' هلوقو

 (ييع «حتف) .بلقلا لعف هنأل ؛دصقلا دارملاو «(٠٠٠:ةرقبلار ةكُبولق ْثَبَسَك
 لبقتسم رمأ ىلع لجرلا فلح يأ [(ييع) .كرتلا يف وأ لعفلا يف ناك ءاوس ربتعم يأ ] :دقعنم تآ ىلعو
 فلحلاو «سومغ نيذه يف اهإف ءسمشلا علطت الو «تومأ ال هللاو :وحن جرخيل فلاحلا لعف لعفلاب دارملاو «دقعنم

 ءاديز ملكأ ال هللاو :هلوقك كرتلا يف وأ ءامهرد اديز نيطعأل هللاو :هلوقك لعفلا يف ناك ءاوس دقعنم لبقتسملا ىلع
 :قئاقحلا زمر] .ةرافكلا همزليو «ثنح دقف ةرم لعف ولف ءادبأ كرتي نأ كرتلا فو «ةرم لعفي نأ لعفلا يف هربف

 لعفك ربلا هيف بجي ام هنمو «ملسملا نارجهك هيف ثنحلا بحي ام هنم «عاونأ ىلع ةدقعنملا نيميلا نأ ملعاو [ 0

 (حتف) .ثنحلا نم ىلوأ اهيف ربلا يأ نيميلا ظفح نكلو تاحابملا رئاسك ثنحلاو ربلا هيف يوتسي ام هنمو «ضئارفلا
 سومغلا يف بحي الو ءوغللاو سومغلا يف بحت الف ةدقعنملا نيميلا يف الإ ةرافكلا بحت ال يأ :طقف ةرافكلا هيفو

 ْتَبَسَك اًمب ْمُكْذِحاَوُي نکو :ىلاعت هلوقل ؛ةرافكلا سومغلا يف بحي :هكللي يعفاشلا لاقو «رافغتسالاو ةبوتلا الإ
 - ةُكَذِحاَوُي نکو :لاقف ىرحأ ةيآ يف ام اهرسف ىلاعت هنأل ؛ةرافكلا ةذحاوملاب دارملاو «(٠۲٠:ةرقبلار ركب ولف



 اهماكحأو ناميألا ماسقأ ¢۳ نامبألا باتك

E E 
OE OLE OD كلذك ثنح وأ ءايسان وا اهركم ولو» 

 ةرافكلا نألو ؛نيتيآلا نيب قيفوت هيفو ءاضيأ دصقلا دقعلاب دارملاو «ةيآلا مة:ةدقللو 4 رافکف نامي د امي =

 :06 هلوق انلو ءدوقعملا هبشأف ًابذاك هللاب داهشتسالاب ققحت دقو ىلاعت هللا مسا ةمرح كته بنذ عفدل تعرش

 «قح ريغب سفن لتقو «فحزلا نم رارفلاو «نيدلاولا قوقعو «هللاب كرشلا :نهيف ةرافك ال رئابكلا نم سمح"
 نم سومغلا نيميلا دعن انك :امذ سابع نباو هذ دوعسم نبا لاقو «"سومغلا" :ةياور فو «"ةرحافلا نيميلاو
 .اهيف ةرافك ال ىلا رئابكلا

 ؛هجو نم ةدابع ةرافكلاو «ةضحم ةريبك سومغلا نألو ؛مهعامجإل ةياكحو ةباحصلا عيمج ىلإ ةراشإ "انك" :امههلوقو

 ةبوقعو «حابم اهببسو ةضحم ةدابع :ماسقأ ةثالث دابعلل ةمزاللا تاعورشملا نأل ؛رئابكلا رئاسك امم طاني الف

 موصلاب ىدأتت نح هجو نم ةدابع اهأل ؛ةرافكلا يهو ةبوقعلاو ةدابعلا نيب ددرتمو ءضحم روظحم اهببسو ةضحم
 A اننا اهي ركل هودي“ NOSE AU يد تروق ناجل نيف لح هوو

 بذكلا نأل ؛ضحم روظحمف سومغلا امأو ءامهريغو لتقلاو راهظلا :لثم «تارافكلا رئاسك «ةحابإلاو رظحلا

 امهدحأو ىلاعت هللاب داهشتسا ناعللا نأ ىرت الأ «ةرافكلل ًاببس حلصي الف «ىلوأ هعمف مارح هللاب داهشتسالا نودب

 .بئات نم دحأ مكيف لهف نيقيب بذاك امهدحأ نأ لء هربخل ؛نيقيب بذاك

 بذاكلا ىلع بحاولا نأ ةع نيبو «ءكلذ ىلع نوملسملا عمجأو «ةرافكلا امهنم بذاكلا ىلع عراشلا بجي ملو

 نيميلا يف هبجوأ نمف «تارافك عبرأ هيلع نأ هل نيبل امب بحت ةرافكلا تناك ولو ريغ ال ةبوتلا هني يف امهنم

 ليلدب لبقتسملا يف نيميلا ناعألا متدقع امم. دارملا نأل ؛يلت اميف هل ةجح الو «عامجإلاو صنلل افلاخم راص ةرحافلا

 روصتي الو «لقتسملا يف الإ كشلاو ثنحلا نع ظفحلا روصتي ال هنأل «٠۸:ةدئالار (ٌمُكَناَمَِأ اوظَمْحاَوإ» :ىلاعت هلوق
 (اصخلم يعليز «نييع) .ةيآلا اهوانتي الف «سومغلا نيميلا كلذ
 لبقتسم رمأ ىلع هفلح يأ هلبق ام. لصاو [(ييع) .نونجم وأ هيلع ىمغم وهو هلعف اذإ اذكو] :ایسان وأ اهركم ولو

 «"نيميلاو قالطلاو حاكنلا :دج نهلزهو دج نهدح ثالث" :اتفع هلوقل ؛ايسان وأ ًاهركم فلاحلا ناك ولو ءدقعنم
 فلحي ال نأ ىلع فلحي نأ يسانلا ةروص لب :تلق ءروصتت ال نيميلا يف نايسنلا ةقيقح نأل ؛ىطحملا يسانلاب دارملاو

 ىلإ ةبسنلاب اهيلع فولحم نيميلا هذهف «ةيناثلا نيميلا داقعنا عنمي ال اذهف .ءيش ىلع فلحف قباسلا فلحلا يسن مث

 نيميلا يف هيلع فولحلا رشاب اذإ مث «ىلوألا يف ًاثناح راص ةيناثلا نيميلا درجعو نيمي امتاذ يف يهو «ىلوألا نيميلا

 [م 4/١ :قئاقحلا زمر] .اهركمو اعطاح هنيي دقعنت ال :يعفاشلا دنعو «ىرحأ ةرافك هيلع بجيف «ةيناث ثنحي ةيناثلا

 نعي ًايسان وأ اهركم ثنح وأ ءايسان وأ ًاهركم فلاحلا فلح ولو يأ ردقم لعف ىلع فطع :كلذك ثدح وأ
 وأ هاركإلاب هيلع فولحملا لعفب ثنحلا وأ نايسنلا وأ هاركإلاب فلحلا ناك ءاوس «ةدقعنملا نيميلا يف ةرافكلا بحت

 = هيلع ىمغم وهو هيلع فولحملا لعف اذإ اذكو «هريغو هاركإلاب مدعني ال يقيقحلا لعفلا نأل اذهو ؛أطخلا وأ نايسنلا



 اهماكحأو ناعألا ماسقأ مو ناميألا بانك

 نإو دهشأو فلحأو مسقأو هئايربكو هلالحو هتّزعو ميحّرلاو نمحرلاو هللاب نيميلاو

 ESAT EL CR DED ad هللا ميأو هللا قلو للاب :لقي م

 س ا
 «هركملاو يسانلاو هيلع ىمغملاو نونجملا يف بنذ الو بنذلا رتسل ةرافكلا نإ :ليق نإف طرشلا ققحتل ؛نونجم وأ =

 ليلد ىلع رئاد هنإف ءاربتسالا بوجوك «بنذلا ةقيقح ىلع ال ثنحلا وهو بنذلا ليلد ىلع رادي مكحلا نإ:انلق

 ارعا نم اغاردا وأ اركي اهارتع ثا نإو بحي هنأ ىرت الأ «لغشلا ةقيقح ىلع ال كلملا ثادحتسا وهو محرلا لغش

 (صلختسم «ئيع «يشحم) .هريغو هاركإلاب ثنحي ال :ةياور يف دمحأو حصألا يف يعفاشلا دنعو

 :اككلع هلوقل ؛لحو زع هئامسأ نم هريغبو هللاب عورشم قيلعتلابو مسقلاب قداصلا فلحلا نعم نيميلا يأ :هللاب نيميلاو

 جاني الو حلاو ميحرلاو نزلا :لثم هتافص نم ةفصب وأ «هيلع قفتم «"تمصيل وأ هللاب فلحيلف افلاح ناك نم"

 هللا ريغ هب ىمسي امو ءاقلطم نی وهف ءنمحرلاو هللاك هللا ريغ هب ىمسي ال مسا لك :ليقو «ةينلا ىلإ هيف

 هللا ني لا نأل ؛حيحصب سيل اذهو ءالف الإو ءانيع ناك هللا هب دارأ نإف ءرداقلاو ميلعلاو ميكحلاو ميحرلاك

 يل اف راعتم ناك نإف ءامههوحنو هلالجو هتزعك «هتافصب فلح اذإ امأو ءانيور امل ؛هنع يهنم

 فلح اذإف «ةداعلاو فرعلا ىلع ةينبم ناميألا نأ رهنلا ءارو ام خياشم رايتخا وهو حصألاو ءالف الإو ءًانيمب نوكي

 ىلاعت هللا تافص نأل ؛لعفلا ةفص وأ تاذلا ةفص تناك ءاوس ءًافلاح نوكي افرع اه فلحي ىلا هتافص نم ةفصب

 (صلختسم) [ 414/١ :قئاقحلا زمر] .قارتفالا حصي الو «ةميدق اهلكو «تاذلا تافص اهلك

 هذمي فلاحلا فلح اذإ يأ [(ينيع) .دهشأ هللاب وأ فلحأ هللاب وأ مسقأ هللاب فلاح لا لقي مل يأ ] :هللاب لقي م
 د :ىلاعت هلوقل ؛ًانيع نوكي "هللاب" ةظفل ركذي ملو ءدهشأ وأ فلحأ وأ مسقأ :لوقي نأ لثم ةثالثلا ظافلألا

 مهنأ مهنع ربخأ .(97:ةبوتلا) مهنع ضر مكل نوفل :ىلاعت هلوقو «(۱۷:ملقلا) #نیحبصُم اَهتُمِرصي اوُمَسَِأ

 هذه نوكت ال :رفز لاقو ,(١١:ةلداجمل) ةن ْمُهَناَميَأ اودا :لاق مث ل: نوقفانملا) وللا ُلوُسَرَل َكّنِ ده :اولاق

 (حتف) ۳١٤/١] :قئاقحلا زمر] .ال الإو ,دقعني ىون نإ :هنللل يعفاشلا دنعو «هللاب لقي مل ام اني ظافلألا

 [(ييع) .ةفص ناكف هؤاقب هللا رمع نأل ؛اذك نلعفأل هللا رمعل :هلوقب ًاضيأ نوكي نيميلاو يأ ] :هللا رمعلو
 الإ ءاضيأ ءاقبلا مع تاك نإو: نيعلا حضر هللا ءاقبو :لاق ةناكف كانا تاقص نم وهو «هؤاقب يا نيعلا حتفب

 فوذح ربخلاو «ءادتبالا ىلع عوفرم وهو .هلامعتسا ةرثكل فيفختلا عضوم مسقلا نأل محا ر هنأ

 (حتف) . .يمسق هللا رمعل يأ ابوحو
 :نويفوكلا لاقف هيف فلتخاو [(ئيع) .هللا نيميو هانعم نأل ؛اذك نلعفأل هللا مأ :هلوقب اذكو يأ ] :هللا مبأو

 ءاضيأ ءابلا اوفذح امبرو ءاهرسكو ةزمهلا حتفب ةفب هللا مآ :ليقف افيفخت نونلاو ةزمحلا تفذحف ءنيک عمج نك هلصأ

 مما ل هللا نم :اولاق امرو هللا م :اولاقف روحو ةمومضم اهدحو ميملا اوقبأ امعرو هللا مأ :اولاقف

 هك اس نميلا نم تق ةملك يأ لضولل ةرمهاو اع هده كسب ةةويرقبلا لاقو ةهجوأ ةعست عيمجلاف



 اهماكحأو نامبألا ماسقأ ۳٦ نامبألا باتك

 5 0 . ف ن رق ٠ ىلا + ںی 03 ن

 A ,رفاك وهف اذك لعف نإو «هللا رذنو رذن يلعو هقاثيمو هللا دهعو

 هللا ةكرب هللا ميأ نعمف ةكربلا وهو نميلا نم ذوحأم هللا أ نأ يومحلا لقنو «قطنلل ةزمهلا هل تبلتجا لوألا =

 (حتف) [؟ 45/١ :قئاقحلا زمر] .نميلاب نوفلحي اوناك برعلاو «يمسق
 نأ دهاع فلاحلا نأل ؛انيمي هللا دهع ناك امنإو [(نيع) .نيمي دهعلا نأل ؛هللا دهع هلوقب اذك يأ ] :هللا دهعو

 اوفو :ىلاعت هللا لاق «نيميلا نعم يف دهعلا لامعتسا ةبلغل وني مل اذإ ام لمشف هقلطأو هلعفي ال وأ ءيشلا كلذ لعفي

 هنأل ؛"هقاثيمو" هلوقو «(۱٩:لحنلا) اهديك وت دْعَب ناي ومنك الوله :لاق مث (١4:لحنلا) رتدهاع اذإ هللا ٍدَهَعِب

 (حتف) [؟١/454 :قئاقحلا زمر] .ةينلاب الإ "هقاثيمو هللا دهع" يف دقعني ال :كني يعفاشلا دنعو .دهعلا ئعمب
 (ييع) .دهعلا نعم قاثيملا نأل ؛هللا قاثيم :هلوقب اذكو يأ :هقايمو

 نم دبالو [.ةرافكلا هيلعف الإو «هتمزل ةبرق رذنلا ظفلب ىون نإف هللا رذن يلع :هلوقب اذكو يأ ] :هللا رذنو رذن ّىلعو

 مسي مل اذإ رذنلا ةرافك" :لخع هلوقل ؛ةرافكلا بجوي ءيش ةيمست نودب هنأل ؛ةدقعنم انيمي افوكل ؛هيلع فولحملا ركذ

 دحاو لكو ءطرشب اقلعم وأ اقلطم رذنلا نوكي نأ امإ ولخي ال مث «هححصو «يذمرتلاو ةحام نبا هاور ؛"نيمب ةرافك
 ءاوس«نيميلا ةرافك هيلع بجي «رذن يلعف اذك تلعف نإ :لوقي نأ لثم ائيش مسي مل نإف ءال وأ ءيش ةيمستب امإ امهنم

 يف اذكو «هب ءافولا بجي قلطملا يفف ائيش ىم نإو طرشلا دنع قلعملا ينو «لاحلا يف قلطملا يف نكل ءاقلعم وأ اقلطم ناك
 نيميلا ةرافك هيزجي :ليقو ءرذنلاب ءافولا هيلع بجي :ليق هنوك داري ال ناك نإو «هنوك داري طرشب قيلعتلا ناك نإ قلعملا

 يلع :لاق ول اذكو «ةعبسب :ليقو «مايأ ةثالثب هتوم لبق ةيفنحوبأ هيلإ عجر «حيحصلا وهو روذنملاب قوأ ءاش نإو ءءاش نإ
 (حتف) [؟14 ٤/١ :قئاقحلا زمر] .نيميلا بجوم ىلع هانعم نأل ؛ةرافك هيلع بجي نيمب

 اع كركي هاف لوقلا اذه فلاحلا لاق ول يأ [.مالسإلا نم ءيرب وأ يسوحب وأ يدوهي وأ نارصن وأ ] :رفاك وهف

 ةيصعملا قيلعت هنأل ؛ًانيعي نوكي ال :يعفاشلا لاقو مسالا كته ةمرحك رفكلا ةمرح نأل ؛ثنحلا دنع ةرافكلا بحتو

 :لاق هنأ امد سابع نبا نع يور ام :انلو «هوحنو رمح براش وأ ناز وهف اذك لعف نإ :لاق ول امك راصف طرشلاب

 هنأل ؛رمخلا برشو انزلا فالخب «ليدبتلا لمتحي ال ذإ ؛مسالا كته ةمرحك هتمرح نألو ؛نيمبي وهف دوهتلاب فلح نم

 ءانزلا ىلع هاركإلا يف امك طوقسلا لمتحت اهتمرح نأ اهيف ليدبتلا عمو «ةمرحلا يف رفكلاك نوكي الف «ليدبتلا لمتحي

 طرقا لمت افاق هش مما ةمرخ هفالخ و ريكا ةروريصو فرا ق رار طال
 وهف هلعف هنأ ملاع وهو «رفاك وهف اذك تلعف تنك نإك هلعف دق ءيشل يضاملا يف ناك اذإ امأ ؛لبقتسملا يف ناك اذإ اذه

 «نيمي هنأ فرعي املاع لحرلا ناك نإ هنأ حصألاو «رفكي :لتاقم نب دمحم لاقو كب فسوي يبأ دنع رفكي الف «سومغلا

 هيلع مدقأ امل هنأل ؛لبقتسملاو يضاملا يف رفكي «فلحلاب رفكي هنأ هدنعو ًالهاج ناك نإو «لبقتسملاو يضاملا يف رفكي ال

 (حتف «نييع) .عامجإلاب انيمي نوكيال رمح براش وأ ناز وهف اذك لعف نإ :لاق ولو ءرفكلاب يضر دقف «رفكي هنأ :هدنعو



 اهماكحأو نامبألا ماسقأ ۳۷ نامبألا باتك

 هتلعف نإو للا قحو ةبعكلاو نآرقلاو يبلاو هتمحر و هطخسو هبضغو هملعب ال

 ,اذك نلعفأل هللا ةمحرو يأ
 :هفورحو اوبر لكآ وأ رمح براش وأ قاس وأ ناز انأ وأ هطخس وأ هبضغ ٰيلعف

 مسقلا فورح يأ 2011 ا ا

 انيمي نوكي ال يأ [(نييع) .مولعملا هب داري ملعلا نأل ؛اذك نلعفأل هللا ملعب :هلوقب اني نوكي ال يأ ] :هملعب ال
 هتاذب ةمئاقلا ةفصلا دارأ ول يح هللا ريغب مسقلا نوكيف «مولعملا هب داري ملعلا نأل ؛اذك نلعفأل هللا ملعب :لاق ول

 بضغلاو ءاج فلحلا فراعت مدعل ؛لافلالا هدم ایج قركي آل يآ خرو هطخسو هبضغو :هلوقو ءانيغ ناك

 هللا باذعو" :لاق ول اذكو «ةنجلا وهو ءاهرثأ ةمحرلاب داريو «ةبوقعلا امي داري - ءاخلاو نيسلا حتفب - طخسلاو

 الو يأ :هبضغو (حتف) .ًانمي ناك هب فروعت ول نح فرعلا ىلع رادملاف ءانيع نوكي ال "هتنعلو هاضرو هباوثو
 ظ (ئيع) .اذك نلعفأل هللا بضغب هلوقب

 ؛هنع يهنم وهو «هللا ريغب فلحو «فراعتم ريغ هنأل ؛انيمي نوكي ال ءاذك نلعفأل يبلاب :لاق ول يأ :يبنلاو
 :كلم دمحأ دنعو «نيب فحصملاو هللا مالكو نآرقلاب :ةثالثلا دنعو «ثيدحلا "افلاح مكنم ناك نم" ثيدحل
 هتاذب مئاقلا وأ مدقلا هللا مالك نم وأ نآرقلا نم وأ يبلا نم ءيرب انأف اذك تلعف نإ :لاق ولو ءاضيأ يبلاب

 يف اميسالو «نيمي وهف اذه قحو :لاقو هيلع هدي عضو وأ فحصملاب فلح ول :يدنعو «عامجإلاب نيميلا دقعني
 [*1ه١/5 :قئاقحلا زمر] .فحصملاب فلحلا يف ماوعلا تبغرو ةرحافلا نامبألا هيف ترثك يذلا نامزلا اذه

 ی نوكر هنا نما ىو ريانا ا ام فال انيك نركب ذل فحصل نق عينات ؟لاقاولو
 (حتف) .ًايني نوكي ةالصلاو نآرقلاك رفك هنم ةءاربلا نوكي ام لك نأ :لصاحلاو

 (نيع) .اذك نلعفأل ةبعكلاو :هلوقب الو يأ :ةبعكلاو (نيع) .اذك نلعفأل نآرقلاو :هلوقب الو يأ :نآرقلاو
 دابعلا ىلع ىلا قوقحلا لمتحي هنأل ؛نيفرطلا دنع اذك نلعفأل هللا قحو :لاق ول انيمي نوكي ال يأ :هللا قحو
 «يدنع راتخملا وهو «ةثالثلا تلاق هبو «هتقيقح ىلاعت هللا قح نأل ؛نيمب :فسوي وبأ لاقو ءةاكزلاو ةالصلا :وحن
 «ةفينح يبأ دنع اني سيل هللا هجوب نيميلاو ءاقافتا نيميف هللا قحب :لاق ولو «فرعلل نيمي هنأ رايتخالا يف راتحاو
 (حتف) [؟" 45/١ :قئاقحلا زمر] .تاذلا هب داري لا نإ فاه هعمل: نال: ءايع نوكر سول بأ لاو

 نإ :هلوقب الو يأ :هطخس وأ (نيع) .هللا بضغ يلعف ينالفلا ءيشلا تلعف نإ :هلوقب الو يأ :هتلعف نإو
 ءاه فلحلاب فراعتلا مدعل :اوبر (ييع) .ناز انأف تلعف نإ :لاق وأ يأ :انأ وأ (نيع) .هللا طخس يلعف هتلعف

 (ييع) .هب ةيراح ةداعلا نأل ؛رفاك وه :هلوق فالخب

 يهو "ءابلا" :هلوقو «يعامس ثنؤم نيميلا نأل ؛ثينأتلا بحول الإو «مسقلا نعم نيميلل عحار ريمضلا :هفورحو

 يأ قاصلإلا اهانعمو ؛لامعتسالا ةرثكل لعفلا فذح «فلحأ وأ مسقأ لصألاو فلحلا ةلص يه ذإ ؛مسقلا يي لصأ

 :لوقت ءاهعم لعفلا راهظإ زوجيو «هبو هللاب :هلوقك ءرمضملاو رهاظلا ىلع لحخدت «هب فولحم اب مسقلا لعف قصلأ
 - رمضملا ىلع لخدت الو «نمحرلاو هللاو :هلوقك رهظملا ىلع لحدت ءءابلا نع لدب وهو "واولا" :هلوقو «هللاب تفلح



 اهماكحأو نامبألا ماسقأ ۳۸ نامبألا باتك

 ا ةرشع ماعطإ وأ رر اكر راو .ءاتلاو واولاو ءابلا

 امك هللاو فلحأ :لاقي ال .اهعم لعفلا راهظإ زوجي الو «هبو كب :لاقي ام لثم "ه"و "ال"و "ك"و :لاقي الف =
 تطخحنا ةيلدبلاو ءواولا يعم وه يذلا عمجلا نم قاصلإلا يف ةيونعم ةبسانمل us للاب فلحأ :لاقي

 .طقف رهظملا ىلع تلحخدف ءاهنع

 هاجتو ثارتك اهنم اريثك تلدبأ ةدايزلا فورح نم يه وأ ءهب قحلمو واولا نم لدب وهو "ءاتلاو" :هلوقو
 ءاجو «ميحرلات الو ؛نمحرلات :لاقي الف ةصاخ هللا مسا ىلع الإ رهظملا ىلع لحدت ملف «نيتجرد اهنع تطحناف
 ءرخأ فورح هلو «هللات مسقأ الو هللات فلحأ :لاقي ال ءاهعم لعفلا راهظإ زوجي الو ءذاش وهو «"ةبعكلا برت"
 هلل :هلوقك ةمومضملاو ةروسكملا ميملو لصولا فلأ عطقو ماهفتسالا ةزمهو هيبنتلا فرحو مسقلا مال :يهو

 (حتف) 945/١[ :قئاقحلا زمر] .هللا مو هللا مو هللأو هللاافو هللااهو
 (يع) .رمضملاو رهاظلا ىلع لحدت بابلا يف لصألا يهو ا هللاب :هلوقك :ءابلا

 (ييع) .رمضملا ىلع لحدت الو ءرهظملا ىلع لخدت «ءابلا نع لدب وهو «نلعفأل هللاو :هلوقك :واولاو
 (ئيع) .ةصاخ هللا ةظفل ىلع الإ لحدت الو ءواولا نم لدب وهو «نلعفأل هللات :هلوقك :ءاتلاو
 اذإ مث ءاراصتخا «مهنيب فراعتم فرحلا فذح نأل ؛اذك نلعفأل هللا :هلوقك مسقلا فورح يأ :رمضت دقو

 مسا يف الإ «ضفخلا زج مل «لصولا فلأ عطق الو «ماهفتسالا ةزمه الو «هيبنتلا ءاه هنع ضوعي ملو فرحلا فذح
 هللا نميأ :امهو عفرلا امهيف مزتلا هنإف «نيمسا يف الإ رمضم أدتبم ربخ هنأ ىلع عفري وأ لعف رامضإب بصني لب هللا

 ,ميركلا مسالا وه فراعملا فرعأ نأل ؛ربخلا وه رمضملا نوكي نأ ىلوألاو 547/١[ :قئاقحلا زمر] .هللا رمعلو
 يف رمضي ال هنأل ؛فورحلا رامضإب دّيقو «فذحلا فالخب هرثأ ىقبي رامضإلا نأ :رامضإلاو فذحلا نيب قرفلاو

 (حتف) .امهركذ نم دبال لب «نونلاو ماللا وهو ديكأتلا فرح هيلع مسقملا

 ديفيلو «ةيآلل اعابتا قتعلا نود قاتعإلا يعمي ريرحتلاب ربع «ةبقر ريرحت مسقلا نعم نيميلا ةرافك يأ :خلإ هترافكو
 وأ اقيقحت نيكاسم ةرشع ماعطإ وأ :هلوقو ءزوجي ال ةرافكلا نع ىونف هيلع قتعي نم ثرو ولف «قاتعإلا طرشلا نأ
 ؛رحآ نيكسم ةلزنم هل ًاليزنت ؛زوجي عاص فصن موي لك مايأ ةرشع يف ًادحاو انيكسم ىطعأ ول بح ايق

 وأ قيوس وأ قيقد وأ ةطنح نم عاص فصن مهنم دحاو لك ىطعأ نأب ءاكيلمت ماعطإلا ناك ءاوس «ةحاحلا ددجتل

 ازبخ مهمعطأ نإ كلذكو «هازجأ مهاشعو مهادغف نيكاسم ةرشع ىعد نأب ةحابإ ناك وأ «ريعش وأ رمت نم عاص

 مهاشعو مهادغ نإو ءاشعلا ةميق مهاطعأو مهادغ نإ كلذكو «هأزحأ ماعطلا ةميق مهادأ نإو «مادإ هعم سيل

 (حتف) [؟ 47/١ :قئاقحلا زمر] . هناكم دحاو نيكسم ماعطإ هيلعو زجي مل «ميطف يبص مهيفو

 نيا ا es : خلإ امه ےک

 - تئاف زوجي الو «ةريبك وأ ةريغص «ىثنأ وأ ًاركذ «ةرفاك وأ ةملسم ًاقلطم ةبقر ريرحت زوجي هنأ يف هيبشتلاو «راهظلا



 اهماكحأو نامبألا ماسقأ ۳۹ ناميألا باتك

 ةئالث ماص اهدحأ نع رجع نإف «ندبلا ةماع رتسي اب مقوسک وأ ءراهظلا يف
 بوثب يأ نيكاسم ةرثع ةر يأ

 2111101018 ‹ثنحلا لبق رفكي هلو (,تاعباتتم مايأ
 لاملاب ولو لبث رفحي

 ؛ةحابإلاو كيلمتلا ماعطإلا يف زوجي هنأ قو .ءيش ضعب ىدأ يذلا بتاكملا الو دلولا مأو ربدملا الو ةعفنملا سنج

 (حتف) .ةيلدبلا ليبس ىلع هنأ يف هيبشتلا سيلو
 هاندأ اذهو «ندبلا ةماع رتسي ام :هلوقو «ةثالثلا ءايشألا دحأ بحاولا ناكف رييختلل "وأ" ةملك :مهقوسك وأ

 لاح ريتعي بوثلا فو ءاعرش سبال هنأل ؛هدنع ليوارسلا يح «ةالصلا هب زوحت ام هاندأ :دمحم دنعو «نيخيشلا دنع
 وهو ءزوجي سانلا طاسوأل حلصي ناك نإ :انخياشم ضعب لاقو ءالف الإو ءزوجي ضباقلل حلصي ناك نإ ضباقلا

 وأ صيمق وأ ءادر وأ رازإ يأ بوث نيكسم لكل نيكاسم ةرشع اسك ةوسكلا رفكملا راتخا اذإف «باوصلاب هبشأ
 ع افا هلو مالا ر و هم سنو نابع الا هده بكل آل ا اک وا عاق
 زوجي الو «ةفوشكم تناك اذإ ةالصلا زوجت ال ةروع اهسأر نأل ؛رامخلا هيف ديزي ةأرما اسك اذإ امأ ءالحر اسك

 (ئيع «حتف) .حصألا وهو «نيخيشلا لوق ىلع ةظيلغلا ةروعلا هب رتسي ام ردق الو ءريصقلا ليوارسلا
 ثناحلا زجع نإف يأ :خلإ زجع نإف (ط «ْييع) .ماعطإلا ةميق رابتعاب الإ ليوارسلا زوجي ال ىح :ندبلا ةماع

 نإ :يعفاشلا لاقو ءاندنع تاعباتتم مايأ ةثالث ماص ةوسكلاو ماعطإلاو ريرحتلا يهو :ةثالثلا ءايشألا دحأ نع

 دوعسم نبا ةءارق :انلو «دمحأو كلام لاق هبو «صنلا قالطإل ؛هدنع طرشب سيل عباتتلاف «قرف ءاش نإو عبات ءاش

 ربتعي راسيلاو رقفلا مث «باتكلا ىلع هلثم. دازي يذلا روهشملا ربخلاك يهو «تاعباتتم مايأ ةثالث مايصف :امقف يبأو

 ءاندنع موصلاب ريفكتلا زاج رسعأ مث رسوم وهو ثنح ول ىح «ثنحلا دنع :يعفاشلا دنعو ءاندنع ريفكتلا تقو

 (حتف) [" 5417/١ :قئاقحلا زمر] .سكعلا ىلع :هدنعو ءال هسكعبو

 (ييع «ط) .ضيحلا رذعب ولو قيرفتلا زوجي الف «(597١:ةرقبلا) ماا ِةَنالَثُماَيِصْفل :ىلاعت هلوقل :تاعباتتم

 رفك «ةرافكلا دعب ثنح مث ثنحلا لبق رفك ول يح «ثنحلا ىلع ةرافكلا مددقت زوجي ال يأ :ثدحلا لبق رفكي الو

 ةرافكلا ببس هدنع نيميلا نأ :لصاحلاو موصلاب ريفكتلا نود ثنحلا لبق لاملاب ريفكتلا زوجي :يعفاشلا لاقو ءايناث
 .ببسلا ققحت دعب ةرافكلا زوجيف ءهطرش ثنحلاو

 ندأ نأل ؛ةرافكلل اببس نوكي الف «ربلل تدقعنا نيميلا نأل ؛طرش نيميلاو ةرافكلا بوحول ببس ثنحلا :اندنعو

 ريفكتلا زاوح هجوو ءاببس نوكي فيكف ةعنام نيميلاو «هيلإ اقيرطو مكحلا ىلإ ا نک وا بيلا تاک یک

 اذهو «يئاسنلاو دواد وبأ هاور «"ريخ وه يذلا تئا مث «كنيمب نع رفكف نيمب ىلع تفلح اذإ" :#4#ع هلوق هدنع
 .ةياور يف كلامو دمحأ لاق هبو «بيترتلل "مث" ةملك نأل ؛ةرافكلا مدقت زاوح يف حيرص

 هيف "مث" ةملك نأ حص نإ ثيدحلا ليوأتو ءاهكيدقت زوجي الف ءثنحلا لبق ةيانح الو «ةيانحلا رتسل ةرافكلا نأ :انلو

 = ق هع ثنحلا مث ًالوأ ريفكتلا بحول لاق امك ناك ولو «ثنحلا لبق ريفكتلا بحي ال اذحلو ءواولا نعع



 اهماكحأو ناعألا ماسقأ 3 ناميألا باتك

 ثنح نإو رفاك ىلع ةرافك الو رفكيو ؛ثنحي نأ يغبني ةيصعم ىلع فلح نمو
 ثنحلا دوحول هنيه, نع

 .رفك هحابتسا نإو .مرحي مل هكلم مرح نمو ن
 املسم هنوك لاح يأ

4 

 اونم َنيِذَلا نم ناك م برم اذ ًائيكسِم ْوَلظ:ىلاعت هلوق واولا نعم "مث" ءيحب زاوج ىلع ليلدلاو «هب رمألل =
 [* 121/١ :قئاقحلا زمر] .امي دتعي ال ناعألا لبق ةحلاصلا لامعألا نأل ؛كلذ لبق ناكو هريدقت ۷ «٠٠:دلبلار

 :لقاع هلوقل هيلع بجي يأ :يغبني (ٰييع «ط) .يلصي ال وأ هابأ نرجهيل وأ رمخلا ¿ نبرشأل فلح نأب :ةيصعم

 الو رذن ال" :لع هلوقلو "هني ا SENS E EGE غب فادح م

 يفن ىلع لومحم وهو «يئاسنلاو دواد وبأ هاور .'محر ةعيطق يف الو «ةيصعم يف الو «مدآ نبا كلمب ال اميف نيمب
 (حتف) [" 417/١ :قئاقحلا زمر] .هيلع فولحم اب ءافولا

 (ييع) .لعفلا يف ناك نإ رشابي الو «هكرت يف نيميلا ناك نإ لعفلا رشابي يأ :ثنحي

 هيلع :يعفاشلا لاقو «٠٠:ةبرتلار 4ُل َناَمْيَأ ال ْمُهْنِإ :ىلاعت هلوقل ؛نيميلل ةيلهأ مدعل :رفاك ىلع ةرافك الو
 دمحأ لاق هبو «تاذحاؤملل لهأ رفاكلاو «كتملا نم ققحت امل تبحو ةذحاؤم األ ؛موصلا نود لاملاب ةرافكلا

 يف عرشت الف ءاهمكحلا الو «ةدابعلل الهأ سيل رفاكلاو ءاهببس ىلإ رظنلاب ةبوقعو اهتاذ يف ةدابع ةرافكلا نأ :انلو

 ام رذن ول اذكو «ةرافكلا همزلت ال «ثنحف ملسأ مث املسم فلح ام دعب دترا ول هنإ :انلق اذه نعو ءالصأ هقح

 (حتف «ئيع) .تابرقلل لهأب سيل هنأل ؛ءيش همزلي ال موص وأ ةقدص نم ةبرق وه
 (ئيع) .مارح يلع اذه يبوث :لاق نأب هكلمب امم ايش هسفن ىلع مرح يأ :هكلم مرح نمو

 هب هلكشتسا ام دري الو مرحي مل يأ [(ط) .كلذ ىلع هل ةردق الو «عرشلا بلق هنأل ؛هيلع يأ ] :مرحب مل

 دنع ركذي امنإ ةحابتسالا ظفل نأل ؛ريفكتلا بوجو الو «ةحابتسالا ظفل هيف حصي مل مرحي مل امل هنأب مهضعب

 هنيعل "مرحي مل" :هلوقب دارملا نإ :لوقن انأل ؛مارحلا باكترا دنع ركذي امنإ ةرافكلا بوجو كلذكو «مارحلا لوانت

 نوكيو «مارح يلع هلام وأ نالف كلم :لاق ول مرحي ال اذكو «ةتباثلا نيميلا وهو «هريغل ةمرحلا توبث يفاني الف

 ٍ (ييع «حتف) .اقافتا یو لب ديقب سيل هكلم مرج نمو :ةلأسملا عورش يف فنصملا لوقف ءانيع
 انيمي هب دقعنا هنأل| :رفك (نيع «ط) .ناك امك هل احابم نوكي نأ بلطو همرح ام ىلع مدقأ نإ يأ :هحابتسا نإو

 لالحلا ميرحت نأل لا تك ناک اک لاا نوكي نأ دارأ مث الالخ مرح نم يأ يصر ا

 ءاسنلا يف الإ نبل ينعي دلك او ىلع در ب مذ ؛هيلع 0 ت يعفاشلا لاقو «نيمب

 لجن ْمُكَل هللا ضر دقإ# :لاق مث 0٠ :مرحتلا) كَل لا حا ام مرح مل يلا اَّيَأ اإ :ىلاعت هلوق : انلو «يراوجللاو
 ناك نإو «حابملا باجيإ وهف يدوحو لعف ىلع ناك نإ نيميلا نألو [ 47/7 :قئاقحلا نييبت] .(٠:مرحتلار 4نامی

 (حتف «صلختسم) .نيميب سيل لالحلا ميرحت لاقي فيكف «لالحلا ميرحت وهف اذك لعفأ الك يمدع لعف ىلع



 اهماكحأو ناميألا ماسقأ 4١ نامبألا باتك

 .ةين الب هتأرما نيبت هلأ ىلع ىوتفلاو «بارشلاو ماعطلا ىلع ةارخ يلع لح لك
 مريلا يأ

 ا ا ل م ل كل ب 1 اش دلو تورو رک العم وأ لطم راو
 نيتروصلا يف روذنملاب يأ طرشلا يأ اهلعم ارذ نذل أ

 «برشلاو لكألاب ثنحيف بارشلاو ماعطلا هب دارملاف مارح يلع لح لك :فلاحلا لاق اذإ يأ :مارح يلع لح لك

 غرف امك احابم ًالعف رشاب دقو «مومعلل "لك" ةملك نأل غرف امك ثنحي نأ سايقلاو كلذ ريغ يوني نأ الإ «لق نإو

 كلذ لصحي ال ربلا يعي دوصقملا نأ :ناسحتسالا هجو :ءكلس رفز لوق وهو امهوحنو نينيعلا حتفو سفنتلا وهو «هنيمب نم
 «ةداع لوانتي ام يف لمعتسي هنإف «فراعتملا بارشلاو ماعطلا ىلإ فرصني طقس اذإف «هرابتعا طقسيف «مومعلا رابتعا عم

 هيف ال بورشملاو لوكأملا نع نيميلا فرصت الو «ءاليإ ناك اهاون اذإف مومعلا رابتعا طوقسل ؛ةينلاب الإ ةأرملا لوانتي الو
 [" 4/2/١ :قئاقحلا زمر] .ةياورلا رهاظ هلك اذهو ءةأرملا برق اذإ امك «ثنح برش وأ لكأ اذإ نح «فيفحتلا نم

 (ط) .كلذ ريغ يوني نأ الإ «لق نإو هبرشو هلكأب ثنحيف :بارشلاو ماعطلا ىلع
 ىلع ىوتفلا نكل «بارشلاو ماعطلا ىلع عقاو "مارح يلع لالح لك" :فلاحلا لوق يأ :لإ هنأ ىلع ىوتفلاو

 كلب رفعح يبأ نع لقن دقو «قالطلا يف لامعتسالا بلاغ ظفللا نأل ؛نيرحأتملا لوق اذهو «كلذب هتأرما نيبت هنأ

 نيك :لاقه اف قالط اذه نإ كيا اي: امور كلاقف و ةادهل هناك و ال هده ق افر ناك هنأ
 هيلع بجي ةأرما هل نكي مل ن RN ا وا :تلاقف ؟تفرع

 ىلإ فرصني :ليقف «مارح يلع نيملسملا لالح وأ «مارح ىلع هللا لالح :هلوق يف خياشملا فلتخاو «ةرافكلا

 نأ الإ كلذ يف هتأرما لحدت الو ءاهرفك و «نيمب يهف انيمي ىون نإف «هتين نع لأسي :ليقو «فرعلل ةين الب قالطلا
 (ئيع «صلختسم) .ءاليإلا هنع طقسو ثنح هتأرما برق وأ برش وأ لكأ اذإف «هيف تلحد اهاون اذإف ءاهيوني

 ىلع ناسنإلا باجيإ رذنلا :خلإ رذن نمو (نيع) .قالطلا يف لوقلا اذه لامعتسا ةبلغل قالطلا ةين يأ :ةين الب

 نوكي نأ رذنلا ةحصل طرتشيو «ايندلا يف هل بلاطم ال هنأل ؛يضاقلا هربجي الف مكحلا تحت لحدي الو ءأئيش هسفن

 نوكي ال نأو «تيملا نيفكتو ءوضولا جرخف «ةقدصو ةالصو موصك ةدوصقم ةدابع نوكي نأو «بحاو هسنج نم

 نم سيل ام رذانلا مزلي الف ؛هكلم ام رثكأ همزتلا ام نوكي ال نأو ءرذنلا لبق هيلع ابجاو نوكي ال نأو «هتاذل ةيصعم

 طرشب ديقي ملو ؛طرشلا ركذ نع يأ :اقلطم (حتف) .دجسم لوخدو ةزانج عبيشتو ضيرم ةدايعك ضرف هسنح
 (ييع) .ءيشب قيلعتلا نودب ةنس موص يلع هلل :لاق نأب

 همزليو ءابوحو هب ءافولا هيلع يأ :هب فو (نييع) .اذك يلع هللف يضيرم هللا ىفش نإ :الثم لاق نأب :طرشب
 ةالصلل وأ قدصتلل اناكم وأ ًاريقف وأ امهرد نيع ول هنأل ؛همزتلا فصو لكب ال اهمزتلا يلا ةبرقلا لصأب ءافولا

 اعيش ىمس اذإ اذهو «"ىم امب ءافولا هيلعف ىمسو رذن نم" :ةتلع هلوقل ؛ءافولا بوجوو «مزالب سيل نييعتلا نإف
 دنع قلعملا يقو لاحلا يف قلطملا يف بجي نكل ءًاقلعم وأ ًاقلطم رذنلا ناك ءاوس «نيمي ةرافك هيلعف مسي مل نإو

 (ييع «صلختسم «حتف) .طرشلا دوحو



 اهماكحأو ناعألا ماسقأ 1 ناميألا باتك

 را ا لصو ولو .”ب ىلاعت هللا ءاش نإ هفلحب
 هيلع ثنح ال نعي هنيمي يف يأ هنيميب

 دقف "هللا ءاش نإ" :لاقو نيم يلع فلح نم" :ةتلع هلوقل ؛هيلع ثنح ال ينعي هني يف :هفلحب لصو ولو
 لاصفنالا دعب هنأل ؛الوصوم "ىلاعت هللا ءاش نإ" ةظفل نوكي نأ هطرشو «ةرافك الو هيلع ثنح الف ,"ئئتسا

 «ءانثتسالل لمع ال :كلام دنعو «لصفنملا ءانثتسالا زوجي :امُ سابع نبا نعو «نامبألا يف عوجر الو «عوحر
 نإ ظفلب ةلصتملا نيميلا نأ لصاحلاو ءانيور ام هيلع ةجحلاو هللا ةيشم اهلك رومألا نأل ؛نيميلا مكح همزلي لب

 (حتف) [؟ 49/١ :قئاقحلا زمر] .الصأ ثنحي الف ,دقعني الو اني نوكي ال ىلاعت هللا ءاش
 (ييع) .الصتم "هللا ءاش نإ" ةظفل يأ :ىلاعت هللا ءاش نإ



 ...نكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب م نامبألا باتك

 نيميلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 كلذ ريغو نايتإلاو جورخلاو ئيكسلاو لوحدلا يف
 زيلهدلاو ةسينكلاو ةعيبلاو دجسملاو ةبعكلا لوخدب ثدحي ال 5 لحدي ال فلح

 لادلا 0 ةوهبلا دبعم " لحجر يأ

 بابلا اذه يق ركذف «لاعفألا عاونأ ركذ نم دب نكي مل كرتلا وأ لعفلل نيميلا داقعنا ناك امل ا نيميلا باب

 هيلإ جاتحي ام لوأ نأل ؛ئكسلاو لوحدلا مدقو «بوكرلاو نايتإلاو جورخلاو ئيكسلاو لوحدلا :لاعفأ ةسمخ

 ىلع ةينبم نيميلا يف ةلمعتسملا ظافلألا نأ :لصألاو «لاعفألا هيلع دراوتت مث هيف لحدي يذلا نكسملا ناسنإلا

 دنعو ءاندنع اذهو «هرابتعاب نيميلا تدقعنا هلمتحي ظفللاو تناك نإف «ةين هل نكي مل اذإ اميف فلاحلا فرع

 .ةدارإلاب قحأ ةقيقحلا نأل ؛ةيوغللا ةقيقحلا ىلع ةينبم :يعفاشلا

 :ةياور يف :ناتياور دمحأ نعو ءاهحصفأو تاغللا حصأ ىلع لزن هنأل ؛نآرقلا مالك ناعم ىلع :كلام دنعو

 :نيفرطلا دنعو «ضرغلا ال ظفللا ىعاري :فسوي يبأ دنعو «ةينلا ىلع ةينبم :ىرخأ يفو «ةقيقحلا ىلع ةينبم

 ىلع سلجي ال فلح ول اذحلو «هضرغب ديقتيف «هدنع فراعتملا دوهعملا وه ام فلاحلا ضرغ نأل ؛ضرغلا ىعاري

 (حتف) .سمشلاب ةءاضتسالاب الو «ضرألا ىلع هسولجب ثنحي ال جارسلاب ءيضتسي ال وأ شارفلا
 تيبلا نأل ؛ةعبرألا عاقبلا هذه لوحدب ثنحي ال اتيب لخدي ال فلح نم يأ :خلإ ةبعكلا لوخدب ثنحي ال
 ؛كلذ ىون نإ دجسملاو مارحلا تيبلا يف لوخدلاب ثنحي نأ يغبنيو ءا نبت مل عاقبلا هذهو «ةتوتيبلل دعأ ام افرع
 رادلاو بابلا نيب ام لادلا رسكب "زيلهدلاو" :هلوقو ءامهيلع تيبلا مسا قالطإب ةقطان ةينآرقلا تايآلا نأل

 لو ءرادلا نم جورخلا هنكمي ال الحاد راص بابلا قلغأ ول لاحب زيلهدلا ناك اذإ :انخياشم لاق «برعم يسراف

 'برغملا" يف "ةلظلا" :هلوقو «ثنحي ال تيبلا جراح ىقبيو بابلا قلغأ ولو «هلوخدب ثنحي ةتوتيبلل حلصي ةعس
 :رادلا ةلظب نوديري ءاهقفلاو «هلظ كيلع ىقلأ وأ كرتس يأ باحس وأ لبح وأ ءانب نم كلظأ ام لك :ةلظلا

 راد طئاح ىلع رخآلا اهفرطو رادلا هذه ىلع اهعوذح يفرط دحأ ىلا يه :ليقو «بابلا قوف ىلا ةدسلا

 (نييع «حتف) .ةتوتيبلل اتينب ام امهنأل ؛ةلظلاو زيلهدلا يف لوحدلاب ثنحي الو «لباقملا

 نوكي الو رادلا باب ىلع نوكي يلا طاباسلا يهو :ةلظلاو (ط) .ىراصنلا دبعم ةدحوملا ءابلا رسكب :ةعيبلاو

 .فقسو ناطيح ةثالث اه نوكي يلا يه ةفصلا لوحدب اضيأ ثنحي الو يأ ] :ةفصلاو (نييع) .ءانب هقوف

 اهنأ فنصملا رايد فرع نم رهاظلاو ءأتيب لخدي ال فلح اذإ اميف ةفصلا لوحدب ًاضيأ ثنحي الو يأ [(نيع)
 - حصألا :ةياهنلا يف لاقو «ثنحي ال :لاق اذهلف اتيب نوكت الف ةثالث طئاوح تاذ يبت لب تويبلا ةئيه ىلع نبت ال



 ...ىنكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب ¢4 نامبألا باتك

 دعب ىرحخأ راد تینب إو ٹن "رادلا هذه" فو «ةب رح > اًطوحدب "0 يفو

 هير اهلخد اذإ 0-7 لوحدب يأ

 ی كيلا اذه بال و اا ا ناك تلوح نإو «مادهنالا

 اذهو «هيف ةتوتيبلل يبم وهو دحاو بناج نم هلخدم فقسم ءيشل مسا تيبلا نأل ؛ثنحي هنأ يدنع =

 يلو «ثنحيف اهل الوانتم تيبلا مسا ناكف «ةفورعملا تويبلا نم عسوأ اهلخدم نأ الإ «ةفصلا يف دوحوم
 ؛ةفوكلا لهأ فرع ىلع اذه :ليق «فيصلا يف اهيف ةتوتيبلل نبت اهنأل ؛ةفصلا لوخدب ثنحي :"ريغصلا عماجلا"

 (حتف) [؟١/49 :قئاقحلا زمر] .ةعبرأ طئاوح تاذ تناك مهفافص نأل

 اهوحخدب ثنحي ال ًاركنم اراد لخدي ال نأ فلح ول يأ [(نيع) ."ًراد لحدي ال" هفلح يف ثنحي ال يأ ] :ًاراد يفو
 رادلا نأل ؛ركنملا يف ثنحي نأ يغبنيف اهفاطيح ضعب لاز اذإ امأف «ةحاس ريصت نأ :اهبارخب دارملاو «ةبرح افوك لاح

 وأ رضاحلا يقو «ربتعم بئاغلا يف فصولاو ءاهيف فصو ءانبلاو «ةرماع راد :لاقي ؛مجعلاو برعلا دنع ةصرعلل مسا
 ةفوصوم رادب نيميلا تقلعف فصولاب فرعي بئاغلا نأل ؛ةفصلا تربتعا ةركن رادلا تناك املو ءوغل هيلإ راشملا

 (ئيع) .الصأ اهيف ءانب ال ةبرح اوك لاح يأ :ةبرخ (حتف «صلحختسم) .ةفصلا كلت لاوز دعب ثنحي الف «ءانبلاب

 رادلا مسا نأل ؛ةبرح اهوحخدب ثنحي اهيلإ راشملا رادلا هذه لحدي ال فلح ول يأ :ثنحي "رادلا هذه" فو

 ةلزنمب ءانبلاو «ءامسألا هذه قالطإ يف لصأ ةصرعلاف ءاراد يمس تينب ام دعبو «ءانبلا لبق ةصرعلا ىلع عقي ال

 هذه لحدأ ال :لاق هنأكف رادلا هذه لخدأ ال فلح املف «ربتعم ريغ نيعمل يف فصولا نأ رم دقو ءفصولا

 لإ تينب نإو :هلوقو .هيف غلبأ ةراشإلاو «فيرعتلل فصولا ذإ ؛ةراشإلا عم فصولا وغليف «ةينبملا ةصرعلا

 (ييع «حتف) .ثنحيف فاصوألاو عباوتلا نم ءانبلاو لصأ ةصرعلا نأ رم ام هجولاو «لوصوم

 :هلوق يف رادلا يأ | :اناتسب تلعج نإو (ٰييع) .خلإ تينب وأ ءارحص تراص ولو يأ ةلصتم :تينب إو

 ا ام را اناس تاجو فب ك لا رادلا هده ضدي فل ل يأ [(ئيع) ."رادلا هذه لحدي ال"

 لحد اذإ اذكو ؛هيلع رخآ مسا ضارتعال ؛مسالا لاوزل ؛ةنكمألا هذه يف هلوحدب ثنحي ال ارم ا وأ امام

 نأل ؛اراد تلعج ول يأ «ةقباسلا ةلأسملا فالخب «مدملاب رادلا مسا دوعي ال هنأل ؛ههابشأو مامحلا مدهنا ام دعب

 (ييع «صلختسم) .اهيف لوخدلاب ثنحي يح «ةصرعلا يهو ايقاب ناك مسالا

 تيبلا عضوم يف نب يأ :رخآ ينب وأ (ئيع) .تيبلا اذه لحدي ال هفلح يف ثنحي ال امك يأ تلا

 اذكو «ةراشإلا عم وغل رضاحلا يف فصولا نأل ؛ثنحي ال هلحدف رخآ تيب "تيبلا اذه لحدي ال" هفلح يف نيعملا

 تيقبو فقسلا طقس ول ىح «مسالا لاز مادهنالا دعبو «هيف تابي امل مسا تيبلا نأل ؛هلحد مث تيبلا مده ول

 (حتف) 5٠0/١"[ :قئاقحلا زمر] .رادلا يف ءانبلاك هيف فصو فقسلا نال ؛ثنحي هلخدف ناطيحلا



 ...ىنكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب 4٥ ناعألا باتك

 بوكرلاو سبللا ماودو ءال بابلا قاط يفو «لخاد حطّسلا ىلع فقاولاو
 فقاولاو يأ رادجلا وأ

 ا ET رادلا هذه نكسي هيل .لوخدلا ماود 0 .ءاشنإلاك لاو
 فلاح فلح ولو اک ام ىلع هرارمتسا ي

 ىلإ جورخلاب هفاكتعا دسفي ال فكتعملا نأ ىرت الأ ءرادلا نم حطسلا نأل :لخاد حطسلا ىلع فقاولاو

 «ثنحي هنإف رخآ حطس نم هيلإ لصوت نأب اهحطس ىلع فقوف رادلا هذه لحدي ال فلح اذإف ءدجسملا حطس

 مدعو «رتاس حطسلل ناك اذإ ام ىلع ثنحلا نأ امهنيب قفوو «ثنحي ال :نيرخأتملا دنعو «نيمدقتملا لوق وهو

 فوقولاب ثنحي هنإف نالف راد وأ رادلا هذه لدي ال فلح اذإ هنأ :لصاحلاو ءرتاس هل نكي مل اذإ ام ىلع ثنحلا

 وأ اهفينك وأ اهنحص وأ اهزيلهد وأ «بابلا لحاد تناك اذإ اهتبتع وأ اهيف ةرجش وأ اهطئاح وأ اهحطس ىلع

 (حتف) .ًالعنتم وأ ايفاح هرمأب الومح وأ ايشام وأ ًابكار فلاحلا ناك ةفص يأ ىلع اهتلظ
 وأ رادلا هذه لحدي ال فلح ول يأ «ةينبألا نم فطع ام :قاطلا [ الحاد نوكي ال يأ ] :ال بابلا قاط فو

 امو رادلا زارحإل بايلا نأل ؛ثنحي مل ءاحراح نوكي بابلا قلغأ ول ثيحب «بابلا قاط يف فقوف تيبلا اذه

 ةامسملا يهو «هنع ةجراخ نوكت بابلا قلغأ اذإ بابلا ةبتع «قاطلاب دارملاو ءرادلا نم جراخلا نكي ملف ءاهيف

 ءايشألا هذه ثادحإك اهيف ثكملاو ءايشألا هذه رارمتسا يأ :خإ سبللا ماودو (نيع «حتف) .بابلا ةفكسأب

 رادلا هذه نكسي ال وأ ءاهبكار وهو ةبادلا هذه بكري ال وأ «هسبال وهو بوثلا اذه سبلي ال فلح ول ىح
 دما ب رضب هنآ ىر الا اماما تدب اماود لاففألا هذه نال: تن تاك ام قلع رمتشاو ءاهتكاس وهو
 ["ه١/1 :قئاقحلا زمر] .الماک اموی تسبلو ًالماك اموی تبكر :لاقي
 «جورخلاو لوحدلاك «هل ماود ال دتع ال امو «هوحنو رظنلاو مايقلاو دوعقلاك «ماود هل هدادتما حصي ام لك نأ لصألاو

 نم ةبادلا نع لزن وأ «لاحلل بوثلا عزن ولو ءءادتبالا مكح ماودلل نأ ىلع لدف الماك اموی تلخد :لاقي الف

 «لق نإو نيميلا دعب نكسلاو بوكرلاو سبللا دوحول ثنحي :رفز لاقو «ثنحي ال «لاحلل رادلا نم لقتنا وأ ةعاس
 ؛ةرورضلل لدت الف «ةدملا هذه ءانثتساب الإ ربلا قيقحت نكمي الو «ربلل دقعت نيميلا نأ :و «ثنحلل فاك كلذو

 اوُضَقْنَت الَوإ# :ىلاعت هلوقبو «٩۸:ةدئالا» کنی اوظفحاوإ# :ىلاعت هلوقب ثنحلا نع ىمنو ربلاب رمأ عراشلا نأل
 (حتف) . .عسولا يف سيل ام افيلكت ناكل ربلا نمز نشتسي مل ولف «(۱٩:لحنلا) اهديك ْوَنَدْعَب نامي

 ءط) .ثكملاب ثنحي الف ريهطتلاو جوزتلاو جورخلا اذكو ءاشنإلاك لوحدلا ماود سيل يأ ] :لوخدلا ماود ال
 رادلا هذه لحدي ال فلح ول نح «دتمي ال لعف لوحدلا نأل ؛ءادتبالا مكح يف لوخدلا رارمتسا سيل يأ [(ئيع

 و جرا وهو جيرخ ١ فلس ادإ اك يلج E رك تح تع امايأ اهيف ثكمف اهيف وهو

 ضعب نعو «هل ماود ال لوحدلاف الإو امايأ اهيف ثكملا لوحدلا ماودب دارملاو ءجرخي مث لحدي يح ثنحي
 (حتف) 85١1/١[ :قئاقحلا زمر] .سايقلا وهو ءروكذملا لاثملا يف ثنحي :ةيعفاشلا

 = اهنم جرخف «ةلحناك ةكسلاو «ةلحلا هذه وأ تيبلا اذه وأ رادلا هذه نكسي ال نأ فلح ول يأ :خإ نكسي ال



 ...نكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب 45 نامبألا باتك

 جرخأف جرخي ال رصملا فالخب ,ثنح لهأو هعاتم ينو عشت هلع وأ تيبلا وأ
 فلاحلا يأ

 با جا كبت نقطع نأ اعتمادا نعخ ا ا اصر «ثنح هرمأب و
 الومحم هنوك لاح يأ

 نإو «ريثك وأ ليلق هعاتم نم يقب ءاوس ءاقلطم ثنح ءاهيلإ دوعي ال نأ ديري وهو ءاهيف هلهأو هعاتم يقبو =
 رثكألا لقن نإ :فسوي يبأ دنعو «هنم ءيش ءاقبب ىقبتف «عاتملا لكب تبثت كسلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع ًادتو ناك
 هب نيكسلا هل ىتأتي ام يناثلا نكسملا ىلإ لقن نإ :دمحم دنعو «ىوتفلا هيلعو «ثنحي لقألا لقن نإو ؛ثنحي ال

 هيقفلاو «هيلع ىوتفلا نأب مهضعب حرصو «ساب قفرأ اذهو «"ةيادملا" يف هححجرو «ثدحي مل «هتارورض هب موقيو
 .قفرأ هريغ ناك نإو طوحأ هنأل ؛ىلوأ هبهذم.ءاتفإلاو «مامإلا لوق ححر ثيللا وبأ

 مايقلاو هتمدخل مهيوأي ناك نم لكو هعم نيذلا هدالوأو هتجوز يأ لهألا امأف «ةعتمألا لقن يف فالتحالا اذهو

 اذإو «ربي نح رذع ريغ نم ريخأت الب رحآ لزنم ىلإ لقتني نأ يغبنيو «فالح الب لكلا لقن نم دبالف «هرمأب
 يف ثسحي ال اهيف ةعتمألا كرتف ءرحآ نكسم بلط يف ناك نإو «ربي ال :اولاق دجسم ىلإ وأ ةكسلا ىلإ لقتنا

 ا اننا نا وأ هريغ لايع يف اکا ناك اذإ امأو ,ئكسلاب ا لايع اذ فلاحلا ناك اذإ اذهو «حيحصلا

 ءطقف هنكسم انه ربتعملا نأل ؛عاتملا كرتب ثنحي ال جورلا تيب يف ةحوزلا وأ «سكعلاب وأ هيبأ عم نكسي

 دعب ةليلو اموي ماقأ ول :كلام نعو «لاقتنالا ةينب اهنم جرح ول ةروكذملا ةلأسملا يف ثنحي ال :يعفاشلا دنعو

 (ييع «حتف) .طقف هلايع لقن ربتعي :هنعو ءال لقألا يفو ءثنح فلحلا

 (ط) .ةلحلا هذه نكسي ال فلح وأ يأ :ةلحلا (نييع) .تيبلا اذه نكسي ال فلح وأ يأ :تيبلا وأ

 (ييع) ٠ .افرع نكاس وهف لكلا جرخي مل امف هعاتمو هلايعو هسفنب نوكي وهو نيكسلا ىلع تدفن ف ن تن

 ربلا فقوتي الف ءثنحي مل «هيف هلهأو هعاتم كرتف هسفنب جرخف رصملا اذه نكسي ال فلح اذإ يأ :رصملا فالخب

 رادلا فالخب ءافرع هنع لقتنا يذلا يف انكاس دعي ال هنأل ؛فسوي يبأ نع يور اميف لهألاو عاتملا لقن ىلع

 يف رصملاك ةيرقلاو «ثنحي نأ يغبني هدحو جرح ولف «هعاتمو هلهأ كرتب انكاس دعي انرصع فو «تيبلاو

 (حتف ؛ئيع) .حيحصلا
 فاضي رومأملا لعف نأل ؛ثنحي هرمأب الومحم جرخأف دجسملا وأ تيبلا نم جرخي ال نأ فلح ول يأ :جرخي ال

 :ڭخب ھر الومحم لحدأف لحدي ال نأ فلح ول هنأل ؛جورخلا ىلع فلحلاب صتخي ال مكحلا اذهو «هيلإ

 «هرمأ ةطساوب هيلإ فاضم رومأملا لعفو «هسفن لعف ىلع نيميلا داقعنال :ثنح (حتف) 07/١"[ :قئاقحلا زمر]
 ثنحي ال ءهرمأ نود نم هاضرب ًالومحم جرخأف جرخي ال نأ فلح ول يأ :خلإ هاضربو (ييع) .مكحلا هيلإ لقتناف

 كلذ اهراك هک چاو ناسا هلم ناب اهركم جرخأ ولو ,دجوي ملو رمألاب لقتني امنإ لعفلا نأل ؛حيحصلا ىلع

 ءاندنع لعفلا مدعي ال عملا اذمي هاركإلا نأ فرع امل ؛ثنح «هسفنب ا اذإ امأ ؛قافتالاب ثنحي الف

 (ييع «حتف) .ثنح لماحلا ىلع بعصتسي.ملول :كلام نعو



 ...ىنكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب 4۷ ناعألا باتك

 ةزانجلبا

 ةكم يتأي ال فلح وأ يأ ةكم ديري هنوك لاح يأ بهذي ال فلح وأ يأ

 UES EC OSES اطتسا نإ هتیتأیل .هتايح رخآ ىف ثنح تام
 e ا و ا

 مدعب ةقباسلا ةلأسملا يف ثنحلا مدع هبش :خلإ جرخي ال (نيع) .ًاهركم هنوك لاح جرحأ ول يأ :اهركم وأ
 مث ةزانجلا ىلإ اهنم جرف ةزانج ىلإ الإ هراد نم جرخي ال نأ فلح ول ثنحي ال امك يأ ةلأسملا هذه يف ثنحلا

 نع ةرابع جورخلا نأل ؛جورخج سيل كلذ دعب يضملاو «قئتسملا جورخلا وه دوجوملا نأل ؛ىرحأ ةجاح ىتأ
 ءاجراخ دعي كلذب هنأل ؛رادلا باب نم لاصفنالا ةزانحلا ىلإ جورخلا دصق يف يفكيف «لحاد نم لاصفنالا

 (حتف) .ثنحي الف ءارياغتف اهيلإ لوصولا نع ةرابع ىرخأ.ةحاح ىلإ نايتإلاو

 اهيلإ اديرم جرخخف «ةكم ىلإ بهذي ال فلح وأ ةكم ىلإ جرخي ال فلح نم يأ :خلإ بهذي ال وأ جرخمي ال
 نع لاوزلا نعم باهذلاو ءدجو دقو «ةكم دصق ىلع جورخلا دوجو طرشلا نأل ؛ثنح «قيرطلا نم عجر مث

 نارمع فلاحلا زواجي نأ ثنحلل طرتشيو «جرخي ال نعم ًاضيأ وهف «ةكم ىلإ حوري ال فلح اذإ اذكو ءرقملا

 جورخلا نيبو «نارمعلا ةزواجم الإ ثنحي ال ثيح ةكم ىلإ جورخلا نيب قرفلاو «ةكم ىلإ جورخلا ةين عم هرصم

 رفس الو ءرفس ةكم ىلإ جورخلا نأل ؛نارمعلا ةزواجم هيف طرتشي الو «بابلا نع لاصفنالاب ثنحي ثيح ةزانجلا ىلإ

 .حيحصلا يف جورخلاك باهذلاو «نارمعلا ةزواحم لبق

 ثنحي الف نايتإلا دارملاو (4»:هطر (َنْوَعْرَف ىلإ اًبهْذا# :ىلاعت هلوقل ؛اهلخدي ل ام باهذلا يف ثنحي ال :ليقو

 يضتقي الف هناكم نع لاز اذإ ةكم ىلإ بهذ :لاقي جورخلا ةلزنم هنأ :لوألا هجو «ةيتآلا ةروصلا يف امك

 ءنايتإلا فالخب "ةكم ىلإ جرح" :لاقي امك اهيلإ لوصولا لبق "ةكم ىلإ بهذ" :لاقي نأ حص اذهلو ءلوصولا
 ىون ثسدحي اهيلإ لصو اذإ لب طرتشي ال نايتإلا يفو «ثنحلل لاصفنالا دنع ةينلا طرتشت باهذلاو جورخلا يف مث

 ؛نايتإلا فالخب «ةينلا نم دبالف «باهذلا اذكو ءاهريغ ىلإو اهيلإ جورغلا لمتحي عونتم جورخلا نأل ؛وني مل وأ

 (حتف «صلختسم) .عونتم ريغ لوصولا نأل
 نايتإلا نأل ؛لوصولاب لب جورخلاب ثنحي ال ی ءال (ييع «ط) .ال مأ اهريغ دصق اهيلإ لوصولا لبق :عجر 5

 هقلي ل وأ هيقل هتوناح وأ هلزنم ياي نعي الثم ًاديز نيتأيل فلح نم يأ:خلإ هتأي ملف (ئيع) .لوصولا نع ةرابع

 ؛نيمئاق هيلع فولحملاو فلاحلا ماد ام ثنحي ال ةقلطملا نيميلا يف فلاحلا نأ :اذه لصأو «ثنح تام يح هتأي ملف

 ال ,ناك امهيأ امهدحأ ىلإ دوعي "تام يح" :هلوق يف ريمضلا نأ رهظ اذهو «ثنحي هنإف امهدحأ تام اذإف بلا روصتل

 نإ لوألا ريمضلا نكل ءامهدحأب صاخب سيلو امهدحأ ىلإ دوعي "هتايح رحآ" يف ريمضلا اذكو «فلاحلاب صاح هنأ

 - لوألا نوكي نأ روصتي الو «هيلإ اضيأ يناثلا ناك هيلع فولحما ىلإ ناك نإو كلذك يناثلا ناك فلاحلا ىلإ ناك



 ...نكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب ۸ ناميألا باتك

 جورخ لكل طرش نذإب الإ جرخت ال .نيُد ةردقلا ىون نإو ءةحصلا ةعاطتسا يهف
 يئاضر وأ يرمأب وأ ةعاطتسالاب فلاحلا يأ ةعاطتسالا يأ

 افالم am e نإ :لاقف ورا تدارأ ولو «ىحو نذآ نأ الإ فدل «نذإ

 قلاط تنأف تيبلا نم ةأرملا

 رخآ يف ثنحلا ةدئافو ءامهدحأ توم دعب ربلل ءاجر ال هنأل ؛سكعلاب وأ هيلع فولحملا ىلإ يناثلاو فلاحلا ىلإ =

 اهيلع ةدعلا مدعو قالطلاب فلحلا يف امي لحدي مل نإ احل ثاريملا مدعو هللاب فلحلا يف ةرافكلا بوجو ةايحلا

 (يشحم «حتف «صلحختسم) .اه E تناك نإ نيلحألا دعبأب ةدعلاو ثاريملاو

 (ييع) .انركذ ام الإ ققحتي ال وهو نايتإلا توف ثنحلا طرش نأل ؛هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يأ :رخآ يف

 فلح نم يأ [(ط) .ةّيسحلا عناوملا عافتراو تالآلاو بابسألا ةمالس فرعلا يف امأل] :ةحصلا ةعاطتسا يهف

 ةمالسو هيم يعي نايتإلا بابسأ ةحص يأ ةحصلا ةعاطتسا نوكت ةعاطتسالا هذهف «عاطتسا نإ ًادغ ًاديز نيتأيل

 ةقيقحلا عي ةردقلا :امهدحأ :نيينعم نيب ةكرتشم ةعاطتسالا نأ :لصاحلاو «عيطتسع. سيل ضيرملاو عونمملاف «حراوجلا

 ةمالسو نايتإلا بابسأ ةحص :يناثلاو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع لعفلل ةنراقم لعفلا ةلاح دبعلل هناحبس هللا اهثدحي ىلا

 ةردقلا ةعاطتسالاب ىون نإ هنكل «فراعتملا عملا :فلحلا يف دارملاف «فراعتملا وه نعملا اذهو «عناوملا عافتراو تالآلا

 دنع هلامعتسا فروعت هنأ الإ اكرتشم ناك نإو هنأب درو هتقيقح یون هنأل اض ءا قصت :ليقو «ةنايد قدصي

 (حتف ءصلختسم) .هفالخ يف يضاقلا هقدصي الف «هيف ًارهاظ راصف «فراعتملا نعملل ةنيرقلا مدع

 (ييع) .هتأرما ىلإ "جرخت ال" :هتأرما ىلع فلحلا يف لاق ول يأ :جرخت ال
 الإ هتجوز جرخت ال فلح نم يأ [.ثنح «ذذإ الب ىرخأ ةرم تجرح مث تحرخف ةرم اهب نذأ ول ىح] :طرش

 هنم يتسم اف «نذإب ًاقصلم اجور الإ يجرخت ال فلحلا نيعمف قاصلإلل ءابلا نأل ؛جورح لكل نذإلا طرش «هنذإب

 «ثنحلل اطرش راصو «نيميلا يف ًالخاد ناك نذإلاب نوكي ال جورخ لكف «مومعلا دافأف «يفنلا قايس يف ةركن

 نذإ ريغب ةرم هدير دسم اذ : ءثنحي مل ناك نإف ءابلاغ قرح وأ قرغ عوقول جورخلا نوكي ال نأ طرتشيو

 املك :اه لوقي نأ كلذ يف ةليحلاو «لوألاب نيميلا تلحناو «راركتلا بجوي ام مدعل ؛ىرخأ ةرم اهحورخب ثنحي ال

 نذإلا تينع :لاق ولف «دمحمل افالحخ فسوي يبأ دنع هيف لمعي مل اهامن مث كلذ لاق نإف ءكل تنذأ دقف جورخلا تدرأ

 (ييع «حتف) .ىوتفلا هيلعو ءءاضقلا يف قدصي ال هنأ :فسوي يبأ نعو «نيفرطلا دنع ءاضقو ةنايد قدصي ةرم

 ةرم اهل نذأف ءكل نذآ نأ ىحو «كل نذآ نأ الإ يجرخت ال فلح اذإ ام فالخب يأ :خإ نأ الإ فالخب

 نيميلا يهتنيف ةياغلل " يح" ةملك نأل ؛نيميلا يهتني ةرم نذإلاب هنأل ؛ثنحي مل نذإ الب هدعب تجرح مث تجرخف

 نذ ۇي ا الإ 2 ٌييبنلا توين اولد ال :ىلاعت هلوق هيلع دري :تلق نإف ءاهيلع ةلومحم "نأ دا ةملكو ءام

 وهو «جراخ نم 86 ليلدب فرع نذإلا راركت :تلق «لوحدلا زاوحل طرش نذإلا راركتف «(ه8:بازحألا) مك
 همالك لمتحم هنأل ؛ءاضق قدص «كل نذآ نأ الإ :هلوقب ددعتلا ىون ولو «مارح هنذإ ريغب ناسنإ راد لوحخد نأ

 (حتف ؛ئيع) .انركذ اميف نذإلاك رمألاو اضرلاو



 ...نكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب ۹ ناميألا باتك

 تيدغت لإ :لاقف «يدنع دغتف سلجاك هب ديقت تبرض نإ ا
 اغلا

 a ا
 اهيف لحديو ظفللا هلوانتيف صحخشلا بكرم لثم صخش دبع يأ

 تدارأ وأ «رارحأ هديبع وأ «قلاط تنأف تحرح نإ :جوزلا هل لاقف «جرخت نأ ةأرملا تدارأ اذإ يأ :هب ديقت

 نع عنملا ملكتملا دارم نأل ؛ةرملا هذي نيميلا ديقت ءرح يدبع وأ «قلاط تنأف تبرض نإ :لاقف اهدبع برضب

 تبرض وأ تحرح مث ةعاس تثكم ول يح «فرعلا ىلع هانبم نامبألاو ءافرع برضلا اذه نعو جورخلا اذه

 ثير ال يلا ةلاحلا هب تيم مث ةعرسلل تريعتساف «تلغ اذإ ءردقلا تراف نم ةذوحأم روفلا نيب هذهو «ثنحي ال

 .ةعاسب روفلا ردقيو «هتعاس نم يأ هروف نم نالف ءاج :لاقيو ,ثكم الو اهيف
 «مويلا لعفي الك ةتقؤم وأ «لعفي الك ةدبؤم امإ نيميلا :نولوقي هلبق ءاملعلا ناكو «هراهظإب ةفينح وبأ درفتو

 ىلإ ايعد نيح هنباو هند رباح ثيدح نم هذحأ امنو ءاظفل ةقلعملا نعم ةتقؤملا وهو اثلاث امسق ةفينح وبأ جرخف
 الو اهتيمست يف ال اهيلإ دحأ ةفينح ابأ قبسي ملو ءاثنحي ملو كلذ دعب هارصن مث هارصني ال نأ افلحف «لحر ةرصن

 اهدبع برض ةأرملا تدارأ نأب ةيناثلا ةلأسملا ريوصت مث «ةفينح يبأ لايع مهلك ساف ءدحأ هفلاخي ملو ءاهمكح يف

 نإ :رخآلا لاقف دبعلا برض لحر دارأ وأ :اهريوصت "صلختسملا"و "ييعلا" يفو نيكسم الم حرشل قفاوم لإ

 (يشحم «حتف) .دحاو لاملاو ءرح هدبعف دبعلا تبرض
 يح «ةرملا هذه نيميلا تديقت "رح يدبعف تيدغت نإ" :لاقف يعم دغتف سلحا :رحآل لاق نم يأ :تيدغت نإ

 «لاؤسلا يف ام ةداعإ يضتقي باوجلا ذإ ؛مومعلا نع مالكلا جرحأ بيحب هنوك نأل ؛ثنحي مل «هتيب يف ىدغت ول.
 وهو ءدحاو امهلصأ نأل ؛اهمدقت لاب ةلأسملا هذه فنصملا هبش امنإو «"ةرملا هذه كعم تيدغت نإ" :لاق هنأكف

 (حتف «صلختسم) .ملكتملا ةهج نم ةلالدب ةقيقحلا كرت
 :ىلوألا :عبرأ روص انههو «هل نوذأملا هدبع ةباد بكر ف ديز ةباد بكري ال نأ فلح ول :هتروص :خلإ هدبع بكرمو

 نيد هيلع نوكي ال نأ :ةيناثلا «هل سيل بكرملا اذه نأل ؛ثنحي الف «هبسكو هتبقرل قرغتسم نيد دبعلا ىلع نوكي نأ

 بكرم وني حلو نيد هيلع نوكي ال نأ :ةثلاثلا ءاضيأ ثنحي الف هب صاخلا هبكرم ديز بكرم یون نكلو «قرغتسم
 ةينلا نودبف «ىلوملا ىلإ ةفاضإلا تلتخاف افرع دبعلا ىلإ فاضي نكل «نالفل ناك نإو كلملا نأل ؛ثنحي الف ءدبعلا

 «ةفينح يبأ دنع اذه «هبوك رب ثنحي «دبعلا بكرم ىونو قرغتسم نيد دبعلا ىلع نوكي ال نأ :ةعبارلا ءظفللا هلوانتي ال

 «للوملل كلملا توبث عنم ال نيدلاب هبسك قارغتسا نأل ؛ال وأ نيد هيلع ناك ءاوس «ىون نإ ثنحي :فسوي يبأ دنعو

 :لاق امنإو «كلملا توبث نم عنام ريغ نيدلاو «هديسل كلم هدي يف امو دبعلا ذإ ؛وني مل نإو لاح لكب ثنحي :دمحم دنعو

 هوجولا يف ثنحي :دمحم لوق قفو ىلع ةثالثلا تلاقو «مهدنع ثنحي ال «هبتاكم بكرم بكر نإ هنأل ؛هدبع بكرم

 (ئيع حتف) .ةقيقحلل ارابتعا اهلك
 (ئيع ءط) .قرغتسي مل نكلو ناك وأ ًالصأ دبعلا ىلع نيد ال هنأ لاحلاو يأ :نيد الو



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب هو ناميألا باتك

 نيميلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 مالكلاو سبللاو برشلاو لكألا يف
 0 SEES A رسبلا نيع ولو ءاهرمثب ثنح ةلخنلا هذه نم لكأي ال

 رسبلا اذه لكأل فلح نأب هك 2

 لوكأملا نم ةنيبلا ءاقبإ هب ام ليصحت ًابلاغ هنم داري اغإ هنأل ؛جورخلا دعب برشلاو لكألا ركذ :لإ نيميلا باب
 هيف ىتأتي ام لاصيإ :لكألا مث ,هدعب امهركذ نإ مرج الف «مالكلاو سبللا ىلإ هجايتحا يف ءافح الو «بورشملاو

 لاصيإ :قوذلاو «فوجحلا ىلإ مشهلا هيف ىتأتي ال ام لاصيإ :برشلاو «خوضمم ريغ وأ ناك اغوضمم فوجلا ىلإ غضملا
 :عالتبالاو «قلحلا نود هافشلا لمع :قوذلاو «قلحلاو هافشلا لمع :لكألا :ليقو ؛همعط ةنابتسال همف ىلإ ءيشلا

 (حتف) [؟5 ٤/١ :قئاقحلا زمرإ .سكع الو قوذ لكأ لكو «تاهللا لمع : ّصملاو «هافشلا نود قلحلا لمع

 (يئيع) .ملإ لكأي ال لحجر فلح ول يأ :لكأي ال
 هذه نم لكأي ال فلح ول يأ [(نييع) .عامجإلاب ازاحم هيلإ هنيب فارصنال ؛اهرمث لكأب يأ ] :اهرمثب ثنح

 مركلا اذه نم :لاق اذإ اذكو «سبد وأ علط وأ بطر وأ رسب وأ رامج نم اهنم جرخي ام عيمجب ثنحي ةلخنلا

 جرخي ام ىلإ فرصنتف «لكو ت ال يهو ةلخنلا ىلإ نيميلا فاضأ هنأل ؛مرصحو بنع نم هنم جرخي ام ىلإ فرصني

 ثندحي الف «ةديدج ةعنصب ريغتي مل ثيح اهنم جرخي ام ةثلثملاب رمثلاو «ةراعتسالا تزاجف رمتلل ببس األ ؛اهنم
 هنيع لكؤت ام ىلع فلح ول هنأل ؛ةلخنلا يأ هنيع لكؤت ال ام ديقو «خوبطملا سبدلاو فطانلاو لخلاو ذيبنلاب

 .اهيلع نيميلا دقعنيف ةلوكأم اهنأل ؛دبزلاو نبللا نود محللا ىلإ نيميلا تفرصنا ةاشلا هذهك

 نإو ثنحي ال ةلخنلا نيع نم لكأ نإو ءاهنمث ىلإ نيميلا فرصني هوحنو فاصفصلاك رمث ةرجشلل نكي مل ولو
 ىرخأ ةرجشب هلصوف اهنم انصغ عطق ول هنأ ىلإ اهرمثب راشأو «مالكلا لحم ةلالدب ةروجهم ةقيقحلا نأل ؛اهاون

 .ثنحي مهضعب لاقو «ثنحي ال ,نصغلا اذه رمت نم لكأف

 ؛ثنحي مل فصنلا لكأف ةرح هتمأف مويلا هلكأي مل نإو ًاثالث قلاط هتأرماف مويلا فيغرلا اذه تلكأ نإ :لاق :عرف
 «ثنح هضعب لكأف مارح يلع فيغرلا اذه :لاق ءلكلا كرت وأ لكلا لكأ وهو «نينيميلا يف ثنحلا طرش مادعنال

 فلح اذإ هنأ لصألاو كلذ ىلع ىوتفلاو ءدحاو سلجم يف لكؤي امم هلك ناك اذإ فيغرلا اذه لكآ ال فالخب

 (حتف ؛نييع) .هضعب ىلعف الإو «هلک ىلع فلحلاف ةداع هلک لكوي ام ناك نإف هضعب لكأف ًانيعم لكأي ال
 ىلإ ايعاد حلص نإف «فصوي ءيش ىلع تدقع اذإ نيميلا نأ لئاسملا هذه سنج يف لصألا :لإ رسبلا نيع ولو

 مضب :رسبلاو ءاضيأ: كيف اكس ناك ناف اعاد حلصي مل نإو كم انوه ناك ارت ا ا

 (حتف ءئيع) .امرخ هروغ :ةيسرافلاب اهل لاقي ةرسب عمج ةلمهملا نوكسو ةدحوملا



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب ١ ناعألا باتك

 اذهو يبصلا اذه فالخب «هزاريشو هرمتو هبطرب ثسحب ال نبللاو بطرلاو

 وأ ابطر لكأي ال يفو «ثنح مل ًابطر لكاف ارسب لكأي ال .لمحلا اذهو باشلا
 لحجر فلح ول يأ ا را

 (ييع) .نبللا اذه لكأي ال فلح نأب :نبللاو (نئيع) .بطرلا اذه لكأي ال فلح نأب :بطرلاو

 فلح وأ ءابطر راص ام دعب لكأف ءرسبلا اذه لكأي ال فلح نم يأ بترم رشنو فل هيف :خلإ هبطرب ثنحي ال
 ءاراوش اع ام ج زك انا كيلا ذه اک ا ل قلع وأ ءارغ نان ان عب نك اذ يطل اذه و يذل

 نيتروصلا يف اذكو ءرسبلا نود بطرلا هرضي امر ذإ ؛نيميلا ىلإ ةيعاد ةروسبلاو ةبوطرلا ةفص نأل ؛ثسحي ال

 جرختساو دج نخفيف ىلغي نبل ةمجعملا نيشلا رسكب :زاريشلاو ءبطرلا نم سيل ام وه «ةانثملاب :رمتلاو «نييرحألا

 رم ةلخنلل نكي مل اذإ امأو ءروصلا هذه يف اهنمث لكأ اذإ ثنحي ال اذكو «تارفج برعم اطارفص راص يح هءام

 (ييع) .بطرلا اذه نم لكأي ال فلح اذإ اميف هرمث لكأب ثنحي الو يأ :هرمتو (حتف ءصلحتسم) .اهنمثب ثنحيف

 (ييع) .نبللا اذه نم لكأي ال فلح اذإ اميف بئارلا نبللا وهو هزاريش لكأب ثنحي الو يأ :هزاريشو
 ةفص نأل ؛ثنح احاش ام دعب امهملكف باشلا اذهو يبصلا اذه ملكي ال نأ فلح ول يأ :خلإ يبصلا اذه فالخب

 لمحتب انرمأ هنأل ؛ًاعرش هنع يهنم بابشلاو ابصلا لحأل امفارجه نكل «نيميلا ىلإ ةيعاد تناك نإو باشلاو يبصلا

 ديقو «يعادلا ربتعي ملف ءةداع روجهملاك ًاعرش روجهملاو ءًاعرش اروجهم ناكف «نايبصلا ةمحرمو نايتفلا قالحأ

 ليدبتل ؛ثنحي مل خاشو غلب ام دعب ملك ولف «هبابش وأ هابص نامزب ديقت اباش و أ ايبص ملكي ال فلح ول هنأل ؛ةراشإلاب

 ام نيثالث ىلإ وللا اخ نم :اعرش باشلاو ءاخيش ىعدي باشلاو «فو اباش ىعدي غولبلا دعب يبصلا نإف ءمسالا

 (ييع «حتف) .ًاضيأ اذه يف ثدحي ال :ةثالثلا دنعو «نيسمخلا ىلع داز ام :خيشلاو «بيشلا هيلع بلغي مل

 [(نيع) .ثنحيف ءًاشبك راص ام دعب هلكأف لمحلا اذه لكأي ال فلح اذإ ام فالخبو يأ ] :لمحلا اذهو
 اشبك راص ام دعب لكأف ءلمحلا اذه محل لكأي ال نأ فلح ول يأ «ىلوألا ةنسلا يف ةاشلا دلو نيتحتفب :لمحلا

 دنعو «شبكلا محل نم اعانتما دشأ نوكي هنع عنتمملا نإف «نيميلا ىلإ ةيعاد ةفص لمحلا يف سيل هنأل ؛ثنحي
 «شبكلا محل فالخب نيميلا ىلإ ايعاد نوكيف ءادومحم سيل هتابوطر ةرثكل لمحلا محل نأل ءاضيأ ثنحي ال :ةثالثلا

 (ييع ءصلختسم) .تابوطرلا ةلقل ؛ندبلل ةوق رثكأ هنإف

 (ييع «ط) .ابيبز لكأف ًابنع لكأي ال فلح اذإ اذكو «هيلع فولحلا لكأي مل هنأل :ثدحي م
 لكأب ثنحي يأ دعب نم يأ ءازجلاو ءارسب لكأي ال نأ فلح وأ ًابطر لكأي ال فلح ول يأ :ابطر لكي ال يفو
 (يشحم) .ًالصفم ٍقأيسو ةفينح يبأ عم دمحم :ليقو «ثنحي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع بنذملا



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب o۲ ناميألا باتك

 بطر اهيف رسب ةسابك ءارشب ثدحي الو «بلذملاب ثدح ًارسب الو ًابطر لكأي ال وأ
 ليلق يأ ا عا

 LOREENA ءامح لكأي ال يف كمسبو بطر يرتشي ب ال ف

 اناساحتسا فرعلا لال ااا ااا اا فلج يأ

 .بطر ليلق وأ رسب ليلق هبنذ يف يذلا وهو ليعفتلا نم لعاف مسا نزو ىلع نونلا رسكب] :بنذملاب ثنح
 ءامهيف فلتخم ناتنثاو ءاقافتا ناتنثا :ةعبرأ روصلاف ءابنذم رسب وأ ًابنذم ًابطر ناك ءاوس ًاقلطم يأ [(نيع)

 اندم ارتي لک اف ری لكيلا: فح نافارا ءافاقلا قنوع ايد اطر اكان اطر لكا ال فلج لوألا

 «ثنحي :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع ثنحي ال ءابنذم ارسب لكأف ًابطر لكأي ال فلح :ةئلاثلا «قافتالاب ثنحي
 نسوي واف نفر دنع: ت و ت ر نأ ع كغ ال ایام اطر لکا ارب لك ايت ال“ لع هقعارلا

 ةربعلاو ءًاعرشو افرع ًابطر ىمسي بطر هتماع يذلا نإف ءافرع مودعملاك هتلباقم يف بولغملا ذإ ؛بلاغلا ربتعا
 «بطرو رسب لكأ بنذملا لكأ نأ :امملو ءارشلا ىلع نيميلا ناك اذإ امك راصف «ةيعرشلا ماكحألا يف بلاغلل

 .ثنحلل فاك ردقلا كلذ نأل ؛اليلق ناك نإو ةدايز عم هيلع فولحملا لكأ هنأل ؛هب ثنحيف

 يضقني لكألاو اع بولا در ا دا ءارتلا نأ لا ارش واع يش لكان هزيم ول ادو

 ولو «ثنحي ال «ريعش تابح اهيف ةطنح ىرتشاف ًاريعش يرتشي ال فلح اذإ هريظن «هدحو هفداصيف ءائيشف ًائيش
 لوق عم هلل دمحم لوق "ةيادهلا" يف ركذو ءانركذ امل ؛ثنحي ءريعش تابح اهيف ةطنح لكأف ًاريعش لكأي ال فلح

 برشي ال فلح ول :ليق نإف .ةفينح يبأ عم امهريغو "حاضيإلا"و "طوسبملا" نم اهريغ يفو اهضعب يقو «فسوي يأ
 يف اكلهتسم ريصي ءاملا :انلق «ةدايز عم هيلع فولحملا برش نإو «ثنحي ال بلاغ ءاملاو ءام هيف بصف نبللا اذه

 (صلختسم) .لوانتلا لاح كلهتسم ريغ ناكف هيلع فولحملا ناكم ىري انههو هناكم ىري الو نبللا
 دوقنعلا ةلزنمب يهو نوجرعلاو رقعلا يهو ةدحوملا ءابلاو فاكلا رسكب :ةسابكلا :خلإ ةسابك ءارشب ثدحي الو

 ؛ثدحي مل «ليلق بطر اهيف رسب ةسابك يرتشاف ابطر يرتشي ال فلح نم يأ "هشوح" :ةيسرافلاب لاقي بنعلا نم
 انركذ امل ؛ثنحي لكألا ىلع نيميلا ناك اذإ هنأل ؛ءارشلاب ديقو «بلاغلل عبات بولغملاو ةلمحلا فداصي ءارشلا نأل

 (صلختسم) 55/١”[ :قئاقحلا زمر] .هدحو هفداصي لكألا نأ

 (ٰييع ءط) .ثنحي لكألا ىلع نيميلا ناك ولو ءريثكلل عبات ليلقلا نأل :ًابطر

 هاون اذإ امأف ءةين هل نكي مل اذإ ثنحي مل كمسلا لكأف امحل لكأي ال فلح ول يأ :امحل لكأي ال يف كمسبو

 فسوي يبأ لوق وهو :"عمجملا" يو دمحأو كلامو يعفاشلا لوق وهو «ثنحي نأ سايقلاو ءيرط ريغ وأ ايرط ثنح
 .كمسلا يحلل اراز «۲:رطاف) كاّيرط ًامحُل نوكأ لک نمو :ىلاعت هللا لاق ءأمحل نآرقلا يق يمس هنأل ؛ًاضيأ
 نم وه ذإ ؛كمسلا يف مد الو مدلا نم أشني محللا نأل ؛ةيزاحم ةيمستلا نأ ناسحتسالا هجو «عامجإلاب

 = «ةاكذ ريغ نم كمسلا لكأ لحأ اذهلو ؛راح مدلاو دراب ءاملا نأل ؛ةفلاخم مدلاو ءاملا ةعيبط نيب ذإ ؛ءاملا نكاوس



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب o۴۳ نامبألا باتك

 ,."امحش" يف رهظلا محشبو مخ شركلاو دبكلاو واو ريزنخلا محو
 ًادتبم يقاضإ مالک

 0110000 ."ربلا اذه" يف زبخلابو «"امحش وأ امحل" يف ةيلأبو

 فرعلا ىلع ناميألا ئبمو ءرصاقلا نود لماكلا لوانتي مسالا قلطمو «ةيمحللا يف ًارصاق ناكف «دارحلاك راصف =

 (صلختسم «حتف ؛ئيع) [477/7 :قئاقحلا نييبت] .همزلي ال كمس محلا ىرتشاف محل ءارشب الحر لکو ول نح
 شركلا وأ دبكلا لكأ وأ يمدآلا محل وأ ريزنخلا محل لكأف ءًامحل لكأي ال فلح نم يأ :خلإ ريزنخلا مخو
 ناميألا ئبمو «فراعتم. سيل امهلكأ نأل ؛يمدآلاو ريزنخلا محلب ثنحي ال هنأ حيحصلاو «ةقيقح محل اهنأل ؛ثنحي

 ةئرلا اذكو «شركو دبك يف ثنحي ال :دمحأو يعفاشلا دنعو «ةيكلاملا ضعب لاق هبو «ىوتفلا هيلعو فرعلا ىلع

 نادعي ال امهنأل ؛انفرع يف شركلاو دبكلا لكأب ثنحي ال :"طيحملا" فو ءةئرلا يف امه افالخ ءاندنع لاحطلاو

 (صلختسم) ]6/1 :قئاقحلا زمر] .ةفوكلا لهأ دنع ثنحيو ءامحل

 (ييع) .محللا ىلع افطع ناعوفرم شركلاو دبكلاو «ناسنإلا محلو يأ ريزنخلا ىلع فطع رجلاب :ناسنإلاو

 لكأي ال فلح ول يأ أدتبملا رب :محل [۳۹۳/۱ راتحلا در] .ناسنإلل ةدعملا ةلزنمب رتج لكل شركلا :شركلاو
 وأ عيبي ال وأ لكأي ال"هفلح ف يأ | : "امحش" يف رهظلا محشبو (ٰييع) .ءايشألا هذه لكأب ثنحي امحل

 .ةفينح يبأ دنع ثنحي ال رهظلا محش لكأف امحش لكأي ال فلح ول يأ [(ينيع) ."امحش يرتشي ال

 الو «نطبلا محشو ءءاعمألا رهاظ ىلع محشو «مظعلاب طلتخم محشو «رهظلا محش :ةعبرأ موحشلا نأ ملعاو
 ءرهظلا محشو مظعلا يف ام ثنحلا مدع يف فالح ال امك ءاعمألا ىلع امو نطبلا محش يف ثنحلا يف فالح

 ْتَلَمَح ام الط :ىلاعت هلوقل ؛ةياور يف دمحأو يجو يف يعفاشلا لاق هبو ءًاضيأ رهظلا محشب ثنحي :الاقو
 ىرت الأ «هتيصاخ هيفو ةقيقح محش هنألو «سنجلا نم نوكي نأ ءانثتسالا يف لصألاو «(47١:ماعنألا 4اَمُهُروُهَظ
 ركذ امو «موحللا لامعتسا لمعتسيو «نيمسلا محللا وه رهظلا محش نأ :ةفينح يبألو «نطبلا محشك باذم هنأ

 لاق ول امأ «ةيبرعلاب فلح اذإ اذه :ليقو «ةفينح يأ عم دمحم لوق يواحطلا ركذو «عطقنم ءانثتسا صنلا يف

 (ييع «حتف) . .الصأ رهظلا محش ىلع عقي ال ' 'مي' :ةيسرافلاب

 وأ امحل يرتشي ال وأ لكأي ال" هفلح يف اهئارش وأ ةيلأ لكأب ًاضيأ ثدحي ال يأ ]:"امحش وأ امحل" يف ةيلأبو

 لكأف امحش وأ احل لكأي ال فلح ول يأ حارصلا يف امك بنذ ماللا نوكسو ةزمهلا حتفب ةيلألا [(نيع) .' ات

 ا دروب ال نواصل اال ول كالو حل رحل سرا حرا

 (حتف) ٠٠٠/١[ :قئاقحلا زمر] .امحش الو امحل يرتشي الو لكأي ال نأ فلح اذإ اهئارشو اهلكأب ثدحي :ةيعفاشلا

 دنع ةطنحلا مضقب ثنحي لب ثنحي ال هنم زبخلا لكأف «ربلا اذه نم لكأي ال فلح نم يأ:"ربلا اذه" يف زبخلابو
 تناك اذإ ظفللا نأ وهو مهنيب فلتخم لصأ ىلع بم اذهو ءاضيأ ثنحي اهزبخ نم لك نإ :الاقو «ةفينح يأ

 - تناك نإو ىلوأ ةقيقحلا :ةفينح يبأ دنعو ءامهدنع ىلوأ فراعتملا زاجلاف ءفراعتم زاحبو ةلمعتسم ةقيقح ثنحي ال



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب ه4 نامبألا باتك

 خيبطلاو ءاوشلاو ,.هدلب هداتعا ام زبخلاو 300 ال هزبخع ثنح "قيقدلا اذه" يو

 .هرصم يف عابي ام سأرلاو «محللا ىلع

 لكأ اذإ اذكو «لئاسملا نم ريثك تبي لصألا اذه ىلعو «ةلخنلا ةلأسم يف امك ةروجهم تناك اذإ الإ «ةردان =

 :دمحم لاقو «ةثالثلا تلاق هبو «قيوسلاب ال زبخلا لكأب ثنحي :فسوي وبأ لاقو «ةفينح يبأ دنع ثنحي ال هقيوس نم

 وهف ىون اذإ امأو «ةين هل نكت مل اذإ اميف فالخلاو ؛عامجإلاب ثنح ةطنحلا مضق نإو ءًاضيأ قيوسلا يف ثنحب

 (حتف ؛ئيع) .زاحب وهو هلمتحم وأ همالك ةقيقح ىون هنأل ؛عامجإلاب ىون امك

 لكأب ثنحي قيقدلا اذه نم لكأي ال نأ فلح ول يأ [(ييع) .هنم ذختي ام ىلإ نيميلا تفرصناف] :هزبخب ثنح
 علتبيو فكلا ىلع عضوي نأب افوفس قيقدلا لكأب ثنحي ال يأ هفسب :هلوقو «ةداع لكوت ال قيقدلا نيع نأل ؛هزبح

 قيقدلا لكأ ىون ولو «ةقيقح قيقدلا لكأ هنأل ؛اضيأ هفسب ثنحي :يعفاشلا دنعو «حيحصلا وهو غضم ريغ نم

 (ييع «صلختسم) .همالك ةقيقح ىون هنأل ؛زبخلا لكأب ثنحي مل هنيعب

 [(نييع) .ثنحي ال زبخلا نم مهدنع ام فالح فلاحلا لكأ ول يح فلاحلا دلب لهأ يأ ]:هدلب هداتعا ام زبخلاو

 هنأل ؛رايدلا ةماع يف ريعشلاو ةطنحلا زبخك هدلب لهأ هداتعي زبخخ ىلع فرصني هنيميف ًازبخ لكأي ال فلح نم يأ

 اذإ الإ اقلط بما نيل هنأل ؛ثنحي ال "ميز ول نان" ةيسرافلاب يأ فئاطقلا زبح لكأ ولف «داتعملا بلاغلا ردابتملا وه

 زرألا زبخ مهماعط رثكأ وأ مهماعط ناك ولو «هنوداتعي ال دلب يف زرألا زبخب ثنحي الو «همالك لمتحم هنأل ؛هاون

 (ييع «صلختسم) .ناك زبخ ياب ثنحي :كلامو يعفاشلا دنعو «هب ثنحب

 يوشملا محللا ىلع هنيمي عقت هل ةين الو خيبطلا وأ ءاوشلا لكأي ال فلح ول يأ :محللا ىلع خيبطلاو ءاوشلاو

 محلب خبط ام مهدنع خيبطلا نأل ؛مهفرع يف اذهو ءامهوحنو نييوشملا رزجلاو ناجذابلا نود محللا نم خوبطملا ىلعو
 ثنحي نأ هيف سايقلاف «ءاملب خوبطم لك ىلع عقي خيبطلا مساف انفرع يف امأو «تيز وأ نمسب خبط ام ال محش وأ

 ىمسي ال هنأل ؛ثنحي ال ةسبايلا ةيلقملا لكأ اذإو «ةين الب ءاوش لك ىلع عقي :كلامو يعفاشلا دنعو «خوبطم وه اميف
 (حتف) 55/١"[ :قئاقحلا زمر] .اضيأ محللا ءازجأ اهيفو ًاخيبط ىمسي هنأل ؛ثنحي ةقرملاب زبخلا لكأ نإو ءًاخيبط

 يف عابتو رينانتلا ف سبكت سوؤر ىلع هنيميف اسأر لكأي ال نأ فلح ول يأ :هرصم يف عابي ام سأرلاو
 منغلا سأر لخديو «هتحت لحدي ال روفصعلاو دارحلا سأر نإف «ءيش لك سأر هب ديري ال هنأ ملعن انأل ؛هرصم

 مث «ةفوكلا لهأ ةداع نم ىأر امث منغلاو رقبلاو لبإلا سأر هيف لحدي :ًالوأ لوقي ةفينح وبأ ناكو «ىوتفلا هيلعو
 منغلا سأر يف الإ ثنحي ال :الاقو «ةصاح منغلاو رقبلا سأر يف ثنحي :لاقف «عحر لبإلا يف ةداعلا هذه اهوكرت امل

 :يعفاشلا دنعو «ناهربو ةجح فالتحا ال نامزو رصع فالتحا اذه نأ ملعف «دادغب لهأ ةداع ادهاش امل ةصاخ

 (نيكسم «نيع) .سأر لكب ثنحي :كلام دنعو ءاضيأ لبإلا سأرب ثنحي



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب هو ناميألا باتك

 .رايخلاو ءاثقلاو ةطالاو نامرلاو حلا هل «شمشملاو خيطبلاو حافتلا ةهكافلاو
 و ةفينح يبأ دنع ةهكافب اسيل هلا ليحل الا

 .”ربجلاو ضييبلاو محللا دل 00 حلملاو لخلاك هب غبطصي ام و

 ا

 هكاوفلا نم هريغو حافتلا يف تباث نعملا اذهو «هب معنتي يأ هلبقو ماعطلا دعب هب هكفتي امل مسا ةهكافلا :ةهكافلاو

 ةهكاف هسباي نوكي ال ام نأل ؛ةهكافلا نم سيل هنأ يسحخرسلا ةمئألا سمش نعف «هيف اوفلتحا مهنإف «خيطبلا الإ

 ةماع يف ةهكاف هسباي داتعي ال هنإف «خيطبلا الإ ةهكاف رجشلا رامثأ نم سبايلا :"طيحملا" ينو «ةهكاف هبطر نوكي ال

 ةلمهملا ءاحلاو ءافلا ديدشتو ءاتلا مضب :حافتلا 855/١[ :قئاقحلا زمر].ناهجو هيف دمحأو يعفاشلا نعو «نادلبلا

 .رفصأ وأ رضخأ ناك ءاوس ةلمهملا ءاطلا ديدشتو ةدحوملا ءابلا رسكب :خيطبلاو (حتف) ."بيس" ةيسرافلا يف

 ر )ناو ضاحاإلاو جوا و ولا درز يعي. نعيم رسكب :شمشملاو
 ةفينح يبأ دنع ثنحي ال انامر وأ ابنع لكأف «ةهكاف لكأي ال فلح نم يأ :خإ بطرلاو نامرلاو بنعلا ال
 ىئيعم نألو ؛ةثالثلا تلاق هبو ءدوحوم اهيف هكفتلا نعم نأل ؛بطرلاو نامرلاو بنعلا ف ثنحي :الاقو
 فالتخا اذه :ليقو «ةقلطملا ةهكافلا مسا يف لحدي الف «يوادتلاو يذغتلل ةحلاص األ ؛رصاق اهيف هكفتلا

 ءاثقلاو" :هلوقو ءعامجإلاب ىون ام ىلعف یون اذإ امأو «ةين هل نكي مل اذإ اميف اضيأ فالخلاو «ناهرب ال نامز
 ثدحي الف «لوقبلا عم دئاوملا ىلع ناعضوي امهنأل ؛اعبت لوقبلا نم امهنأل ؛ةهكافلا نم اسيل يأ "رايخلاو
 (صلختسم) 701/١[ :قئاقحلا زمر] .امهلكأب
 ىلع عقي هل ةين الو مدتأي ال فلح ول يأ [(ييع) .عنصلا نم وهو زبخلا هب طلتخي يأ ] :هب غبطصي ام مادإلاو
 نيئيشب نوكت ةيعبتلا ةقيقحو ءزبخلل اعبت لكؤي ام مادإلا نأل ؛لخلاك عئاملاب الإ ثنحي الف «زبخلا طلتخي عئام

 نوكيو ءامهدحو نالكؤي ال امهنأل ؛ةفصلا هذه تيزلاو لخلاف طالتحالا :امهيناثو هدحو لكألا مدع :امهدحأ

 طالتخالا لصحيف فلا يف بوذيو ةداع هدحو لكؤي ال هنأل ؛كلذك ًاضيأ حلملاو «طالتخالا وهو زبخلا هب
 ءامهيف ةيعبتلا نعم دجوي ملف ءامهدحو نالكوي امهنأل ؛نيفرطلا دنع مادإب اسيل امُهِإف "ضيبلاو محللا ال" :هلوقو

 خيشلا ذحأو «ةثالثلا تلاق هبو «مادإ امهف افرع امه مدتؤي دقو «مادإ وهف ابلاغ زبخلا عم لكؤي ام :دمحم دنعو
 ."محللا ةنحلا لهأ مادإ ديس" :ثيدحلا يف درو امل ؛فسوي يبأ نع ةياور وهو «هب ثيللا وبأ

 ديس ةفيلخلا :لاقي ناد د نأ مادإلا ديس هنوك نم مزلي الو ءايندلا يف انمالكو «ةنجلا يف وه :انلق

 ءابلا نوكسو ميحلا مضب :اهدوحأ «تاغل ثالث هيف "نبحلاو" :هلوقو «مجعلا نم وه نكي مل نإو مجعلاو برعلا

 اذهو ءاضيأ دمحم فالح هيفو «نونلا ديدشتو نيتمضب :ةثلاثلاو «فيفحتلاو نيتمضب :ةيناثلاو «نونلا فيفختو

 (ئيع «حتف) .اعاجإ ىون ام ىلعف ىون نإو «فلاحلا وني ل اذإ ةثالثلا ءايشألا هذه يف فالخلا

 ( (ييع) ." ر4" :ةيسرافلاب نونلا ديدشتو نيتمومضملا ةدحوملاو ميحلاب :نبجلاو



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب هك نامبألا باتك

 روحسلاو E فصن ىلإ هنم ءاشعلاو .رهظلا ىلإ رجفلا نم لكألا ءادغلاو

 ا ا ا .رجفلا عولط ىلإ هنم
 ليللا فصن نم يأ

 ءاشعلا اذكو «ةادغلا ماعط حتفلاب ءادغلا [(نيع) .ثنح تقولا اذه يف لكأف ىدغتي ال فلح نإف]:ءادغلاو

 ىلع وأ يشعتلاو يدغتلا نعم. ءاشعلاو ءادغلاو «عسوت لكألاب ءادغلا ريسفت يفو «لاوزلا دعب ماعطلا :حتفلاب

 رهظلا ىلإ رجفلا نم يأ تقولا اذه يف لكأف ىدغتي ال فلح نإف ءءاشعلا لكأو ءادغلا لكأ يأ فاضم فذح

 نأل ؛عبشلا فصن نم رثكأ نوكي نأ لكألا نم هب ثنحي ام رادقمو «ثنحي ال هدعب وأ هلبق لكأ نإو «ثنح

 برش ول تحت ةداع ةدلب لهأ ةلكاي ام نركب نأ طرقتي لوكأملا ىو. ةداع ءاذغ ليست ال :نيتمقللاو ةمّقللا

 |" هال/١ :قئاقحلا زمر]. قلع يزد ناك نإو 010 ناك نإ ثنحي ال عبشو نبللا

 يف ءاشعلا يتالص ىدحإ رهظلا يمس اذهلو ءءاشع ىمسي لاوزلا دعب ام نأل ؛رهظلا نم يأ :هنم ءاشعلاو

 انأب ترسفو «ءءاشعلا الص ىدحإ هک هللا لوسر انب یلص :لاق هنأ ضف ةريره يبأ نع يور يذلا ثيدحلا

 (ييع) .ثنح تقولا اذه يف لكأف ىشعتي ال فلح ولف :ليللا فصن (حتف) .رهظلا
 يف لكألا مسا وهف نيسلا مضب ناك نإ [(ييع) .ثنح تقولا اذه يف لكأف رحستي ال فلح ولف] :هنم روحسلاو
 ليوأتل جاتحيف «هيف لكؤي امل مسا وهف نيسلا حتفب ناك نإو «ليوأت الب هيلع لكألا لمح حصيف «تقولا كلذ

 عولط ىلإ ليللا فصن دعب ام وهو ءرحسلا نم ذوخأم وهو ًازاحب رحستلا نعم لعجي وأ هل فاضم ريدقتب

 (حتف) [؟١/5/8 :قئاقحلا زمر] .رحسلا برقل ليللا فصن دعب ام ىلع هقالطإو ؛رجفلا
 (نيع) .رح يدبعف تلكأ نإ :لاق وأ يأ :تلكأ وأ .ٌرح يدبعف تسبل نإ :لاقو فلح ول يأ :تسبل نإ

 (ئيع «ط) .رح يدبعف تلستغا وأ تحكن نإ :لاق ول اذكو ءرح يدبعف تبرش نإ :لاق ول يأ :تبرش وأ

 (ييع) .هوحنو "تبرش" يف عاصقلاو "تلكأ" يف ربخلاو لوألا يف ريرحلا تيون :لاق نأب :انيعم

 تسبل نإ فلح نم يأ [(ييع) .برش وأ لكأ ءيش يأب ثنحيف «ةنايد الو ءاضق ال نيعي] :ًالصأ قّدصي مل

 يف الو ءاضقلا يف قدصي مل ءيش نود ائيش تيون :لاقو «رح يدبعف تبرشو تلكأ نإ اذكو «رح يدبعف
 ابوث يوني نأ زوجي الو هل مومع ال ىضتقملاو «ءاضتقالا قيرطب ءايشألا هذه ىلع لاعفألا هذه ةلالد نأل ؛ةنايدلا

 الباق اماع نوكي الف «دارفألا نود ةيهاملا ىلع لد لعفلا نمض يف تباثلا ردصملا نأل ؛لكأ نود ًالكأ وأ بوث نود

 :كلل فسوي يبأ نعو «روكذم ريغ هوحنو ماعطلاو «لمتحما نيبعتل امهنأل ؛ظوفلملا يف لمعت امنإ ةينلا نألو ؛صيصحتلل
 ةركن وهو ءردصملل ركذ لعفلا ركذ نأل ۳١۸/١[ :قئاقحلا زمر].يعفاشلاو فاصخلا ذحأ هبو «ةنايد قدصي هنأ

 ,رهاظلا فالح هنأ الإ احيرص ركذي مل نإو ًاريدقت روكذم هنألو ءصيصختلا لبقيف معيف طرشلا عضوم يف
 (صلختسم) .ىلاعت هللاب نيميلا يف ءاضقلل قلعت الو «قاتع وأ قالطب هنيب تناك اذإ اميف ءاضق قدصي الف



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب هاب نامبألا باتك

 e خلا اع هلع نم يرش نك برش اماعط وأ بوث داز ولو

 تبرش نإ" :هلوق دعب تسبل نإ" ىلع فلاحلا يأ

 «بصف ناك وأ «هيف ءا او ءاذكف مويلا زوكلا اذه ءام برشأ 0 نإ .ةلجد ءام
 هيف ءاملا روكلا ةيلاح ةلمح 2

 RSS ROLA تان يور ا رطل املا اج ا عيا ,ثدحي ال هيف ءام الو قلطأ وأ

 وأ ابوث تسبل نإ :فلاحلا لاق يأ [(نيع) .ءيش نود ًائيش تينع :لاق اذإ ةنايد فلاحلا قدصي نعي] :نيد

 معتف «طرشلا يف ةركن هنأل ؛ةنايد قدص ءيش نو اعيش ثبوت :لاق مث ءاذكف ابارش كتير لأ اظ كلك

 تحص امنإو «ماع ظفللا نأل ؛صيصختلا ةينب يضاقلا هقدصي الف رهاظلا فالح هنكل «هيف معت امك يأ يفنلاك

 (صلختسم) ١۸/١"[ :قئاقحلا زمر].دحاو ىقبي نأ ىلإ حصي ماعلا اذه لثم صيصخت نأل ؛ةنايد هتين

 يأ [(ييع) اا رک كيوب ندع هبات "لكي حاط تبر لل" :فلح ول يأ ] :ةلجد نم برشي ال

 :امهدنعو «ثنحي ال ءانإب برش ول نح ةفينح يبأ دنع عركلا ىلع دقعنت هنيميف «ةلحد نم برشي ال فلح نم

 ةقيقح هل ناك اذإ ءيشلا نأ انمدق يذلا لصألا ىلع بم فالخلا اذهو ءءانإب برشلاو فرغلاو عركلا ىلع

 نم هيفب ءاملا لوانت يأ عركلاف .ىلوأ زاجملا مومعب لمعلا :الاقو «هدنع ىلوأ ةقيقحلاف «فراعتم زاحجو ةلمعتسم

 برشلاب ثنحي :امهدنعو «ءانإب برشلاو فرغلاب ثنحي الو «ةفينح يبأ دنع ثنحيف «ةلمعتسم ةقيقح هعضوم

 (صلختسم ؛نئيع) .ةثالثلا تلاق هبو فراعتملا زاحملا مومعب لمعلل ناك ةفص يأب

 نأل ؛هريغ وأ ءانإب برش ام فيك عامجإلاب ثنحي هنإف [دادغب رف اهحتفو لادلا رسكب ]:ةلجد ءام نم فالخب

 مدقت ام ىلعف "تارفلا نم برشي ال" :فلح ول اذكو «ةبسنلا عطقي ال فرغلاو «ةلجد ىلإ بوسنم ءاملا برش طرش

 نم برشي ال" :فلح ولو «ناک ام فيك برشلاب اقافتا ثنحيف تارفلا ءام نم برشي ال فلح ولو .فالخلا نم

 فلح ولو «"تارفلا ءام نم برشي ال" لاق ول ثنحيو «هنيمب يف ثنحي ال تارفلا نم ذحأي رف نم برشف "تارفلا

 بصف "زوكلا اذه ءام برشي ال" :فلح ولو «ناك عضوم يأ نم بذع ءام برش ىلع وهف اتارف ءام برشي ال
 [|مهم/١ :قئاقحلا زمر] .ةبسنلا لدل ؟ثنحي مل هبرشف رحآ زوك يف هءام

 (ييع) .ًالثم رح يدبع وأ قلاط يتأرماف يأ :اذكف (ييع) .إ برشأ مل نإ :لجر لاق ول يأ :برشأ مل نإ
 ءط) .ربلا ناكمإ مدعل اهلك روصلا هذه يف] :ثنحي ال (ئيع) .زوكلا يف ءام ال نأ لاحلاو يأ :هيف ءام الو

 ا زوكلا اذه ءام برشأ مل نإ" :لاق لحجر :اهادحإ :لئاسم عبرأ انههف [(ييع

 اها لع لكر الالام نأ لو لا ءاضتنا لق تيقن تام لاق و هكا فلس ةا ةا

 لبق بصف «ءام زوكلا يفو «كلذك فلح هنأ :ةعبارلاو «هيف ءام الو «"رح يدبعف زوكلا اذه ءام برشأ مل نإ"

 يفف هيف ءام الو قلطأ اميفو «بصف ءام هيفو هب ديق اميف اذكو «ثنحي مل هيف ءام الو مويلاب ديق اميفف هبرشي نأ

 - ءأعامجإ ثنح هبصف ءام هيفو قلطأ اميفو دب فسوي يبأ دنع ثنحيو «نيفرطلا دنع ثنحي مل ثالثلا روصلا هذه



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب 6۸ ناعألا باتك

 يف ثنح ابهذ رجحلا اذه ٌنبلقيل وأ ءامسلا ندعصيل فلح «ثنح بصف ناك نإو
 e نلوحي يأ لاق لحجر يأ زوكلا يف ءاملا يأ

 ..ثنح هملكف ملعي ملو هل نذأف هنذإي الإ وأ .هظقيأف مئان وهو هادانف هملكي ال .لاحلا
 اعيمج نيتروصلا يف نالفل ريمضلاو ةيلاح ةلمج

 تقولاب ةديقملا ءاقب يو «تقولا نع ةقلطملا نيميلا داقعنا يف طرش اروصتم ربلا نوك نأ هلاثمأو اذه ىف لصألاو -

 هروصت مدعل ؛ربلا نكمي مل اذإف «هزجع دنع هنع فلخ يهف ةرافكلا امأف ءربلا بوجو نيميلا مكح نأل ؛نيفرطلا دنع

 :هلوقك ةداع روصتي ال ام ىلع دقعني دق نيميلا نأل ؛طرشب سيل اروصتم هنوك :فسوي يبأ دنعو «ةرافكلا بحت ال
 يق نكي مل اذإ اميف مث «ةداع ربلا ناكمإ مدعل لاحلا يف ثنحيو دقعني اه اذه نوح ا ن ثناوأ

 ربلاف مويلا ركذ نإف ءءام هيف ناك نإو ءال وأ مويلا ركذ ءاوس هل افالح امهدنع ثنحي الف «نكمم ريغ ربلاف ءام زوكلا

 «ويلا ركذي مل نإو هل ًافالخ امهدنع ثنحي الف ءاروصتم ربلا نكي مل بص اذإف «مويلا نم رخآلا ءزجلا يف بحي اغإ

 نم غارفلا دنع روصتم ربلاو «هرمع ةدم يف توفي ال نأ طرشب ًاعسوم نكل ملكتلا نم غرف اذإ هيلع بحي امنإ ربلاف
 يف نكل «لكلا يف ثنحي :فسوي يبأ دنع نأ لصاحلاو ءاعامجإ ثنحيف ربلا تاف دقف بص اذإف «نيميلا دقعناف ملكتلا

 (ييع «صلختسم) .لاحلا يف تقؤملا ريغ يفو «تقولا دعب تقؤملا
 هنأل ؛زجعلل] :لاحلا يف ثنح .ةقارإلاب ربلا توفو نيميلا داقعنال اقافتا مويلا لقي مل اذإ اميف :ثنح بصف
 ديق «لاحلا يف ثنحو هنيمي تدقعنا ابهذ رجحلا اذه نبلقيل وأ ءامسلا ندعصيل فلح ول يأ [ةلمحلا يف روصتم

 يف روصتي ال كرتلا نأل ؛هنيمب دقعنت مل اذكف ءامسلا سم تكر ت نإ :لاق نأب كرتلا ىلع فلح ول هنأل ؛لعفلاب

 ,ءايبنألا ضعبو ةكئالملا اًقمدعص اذهو «نكمم ءامسلا دوعص نأل ؛هوحنو "ندعصيل" يف داقعنالا هجوو ءرودقملا ريغ

 عضوو ةداع تباثلا زجعلل لاحلا يف ثنحيو نيميلا دقعنا اروصتم ناك اذإف هللا ةردقب ابهذ رجحلا ليوحت اذكو

 ؛دقعني ال :رفز لاقو «ثنحي مل هلبق تام ول نح تقولا يضم ىلع اهيف هثنح فقوتي ةديقملا نأل ؛ةقلطملا يف نيميلا

 يف يعفاشلا لاقو «يداعلا زجعلل ثنحيو ةقيقح روصتم ربلا نإ :انلق «ةقيقح ليحتسملا هبشأف ةداع ليحتسم هنأل

 (حتف «ئيع «صلختسم) .ثنحي الو دقعني ال :لوق

 (ط) .راتخملا وهو ثنحي مل هظقوي مل ولف ,هئادنب :هظقيأف (ييع) .انالف ملكي ال فلح ول يأ :هملكي ال

 ءانالف ملكي ال فلح هنأ :لوألا نيهحولا ف يأ :ثنح (ئيع) .خلإ الإ هملكي ال فلح وأ يأ :هنذإي الإ وأ

 ثنحي امئان نكي مل ول عمسي ثيحب ناك اذإف هظقوي مل ولو «هعمسأو هملك هنأل ؛ثنح هئادنب هظقيأف مئان وهو هادانف

 نأل ؛ثنح هملك يح نذإلاب فلاحلا ملعي ملو هل نذأف هنذإب الإ ملكي ال فلح ول :يناثلاو ءامحل ًافالح مامإلا دنع

 لاقو «ملعلا دعب الإ ققحتي ال كلذ لكو «نذإلا يف عوقولا نم وأ «مالعإلا وه يذلا ناذألا نم قتشم نذإلا
 يضرف هاضرب الإ ملكي ال فلح اذإ اميف ءاضرلاك نذإلاب متي هنإو «قالطإلا وه نذإلا نأل ؛ثنحي ال :فسويوبأ

 الو بلقلا لامعأ نم ءاضرلا :انلق ءيضارلاب متي ءاضرلا نأل ؛ثنحي ال ثيح هملكف فلاحلا ملعي مل و هيلع فولحما

 = نوكي الف ,ناسللاب الإ نوكي ال مالكلا مث ملعلا نودب ققحتي الو «مالعإلا وهو ناذألا نم هنأل ؛نذإلا كلذك



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب ۹ ناميألا باتك

 موي .ثنحي مل حبس وأ نآرقلا أرقف ملكتي ال «فلح نيح نم وهف ارهش هملكي ال
 ربك وأ لله وأ ملكتي ال فلح ول يأ 2

 ا O ةصاخ راهنلا ىع نإف نيديدجلا ىلع انالف ملكأ

 ةباتكلا يف :كلام نعو ءدمحأل ًافالخ ثنحي ال هيلإ راشأ وأ ًالوسر هيلإ لسرأ وأ هبتاك ولف «ةباتكلا الو ةراشإلاب =
 مالسلا نأل ؛ثنح مهيف هيلع فولحملاو ةعامج ىلع ملس ولو «ناتياور هنع ةراشإلا يقو «ةلاسرلا يف ال ثنحي

 لاقف «بابلا هيلع فولحلا عرق ولو ؛ثنحي ال ادحاو الإ مكيلع مالسلا :لاق ولو نيد هنود مهاون نإف عيمجلل
 همالكب هملك ولو «ثنحي فاك الب "ىل" وأ "كيبل" :لاقف هيلع فولحملا هادان ولو «ثنحي "؟ اذه نم" :فلاحلا

 (صلختسم) ١۹/۱[ :قئاقحلا زمر .نيتياورلا فالتحا هيف ءهيلع فولحملا همهفي الو

 اذهو «فلاحلا فلح تقو نم نوكي نيميلا ءادتباف ءارهش انالف ملكي ال فلح نم يأ :فلح نيح نم وهف

 ريكنتلا ةروص يف امأو ,رهشلا يقاب ىلع نيميلا ناك رهشلا هملكي ال :لاق نأب هفرع ولو ءرهشلا ظفل ركن اذإ
 :هلوق فالخب ملكتلا نع هنع عنمف لاحلا يف هقحل يذلا ظيغلا وهو لاحلا ةلالدب هنيمب يلي يذلا تقولا دارملاف

 ا ا و ل يمك ی عرسال لوا
 راصف «نيميلا دبأتي رهشلا ركذي مل ول هنأل :فلح (حتف «صلحختسم) .ينابثإلا نود قرغتسي يمدعلاو ّيمدع
 (ييع) .لاحلا ةلالدب لحادلا وهو هني, يلي يذلا يقبف «هءارو ام جارخإل هركذ

 حبس وأ نآرقلا أرقف «ملكتي ال فلح نم يأ [(نيع) .ىوتفلا هيلعو اهجرا وأ ةالصلا يف ناك ءاوس]:ثنحي م
 :83ع لاق ءاعرش الو افرع مالكب سيل ةالصلا يف هنأ :انلو «ةقيقح مالك هنأل ؛اقلطم ثنحي :يعفاشلا لاقو «ثنحي م

 ائراق ىمسي لب افرع املكتم ىمسي ال ةالصلا ريغ يقو «"سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال هذه انتالص نإ"

 (ييع «صلختسم) .ليلهتلاو ريبكتلا حيبستلا لثمو ءاحبسمو
 (ييع) .رح يدبع وأ قلاط ينأرماف انالف ملكأ موي فلح ول يأ :ملكأ موي

 رح يدبعف انالف ملكأ موي :لاق نم يأ «راهنلاو ليللا امه دارملاو «نيولملا ىلع ةخسن ينو :نيديدجلا ىلع

 قلطم هب داري دتمم ريغ لعفب نرق اذإ مويلا مسا نأل ؛ثنح اليل هملك ول ىح راهنلاو ليللا ىلع نيميلا اذهف
 اراه وأ اليل ناك ءاوس لاتق تقو قلطم هب دارملاو ,(1:لافنألا) هربد ايمو ْمِهّلَوُي نمو :ىلاعت هللا لاق «تقولا
 ءاسملا ىلإ هملك :لاقيف تيقوتلا لبقي اذهو ءدتمم مالكلا :ليق نإف «تقولا قلطم هب دارملا ناكف ءدتمب ال مالكلا وأ

 ٠ بوكرلاو سولجلاو برضلاك هلاثمأ ددجتل ادتمم لعجي اغإو «هتاذل دادتمالا لبقي ال ضرعلاو ءضرع مالكلا :انلق

 امأو هدتمملا نيعك لعجف «هحو لك نم ىلوألا لثم ةيناثلا ةرملا يف هلاثمأو بوكرلا ةمادتسا نأ الإ ءاهريغو

 .لاثمألا ددجتب هيف لعفلا مدتسي ملف ,E ا هت نوكي ذإ ؛هجو نم ىلوألا لثم نوكي ال يناثلا مالكلا

 (صلختسم) [؟١/55 :قئاقحلا زمر]



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب 15 ناميألا باتك

 نأ الإ وأ ىتح وأ ديز مدعي نأ الإ هتملك لإ .ليللا ىلع "هملكأ ةليل"و ‹«قدص

 0 تام نإو ل امهدعبو «ثنح هنذإ وأ همودق لبق ملكف ءاذكف قح وأ نذأي
 ثنحي ال يأ ديز مودق يأ 2 ًانالف فلاحلا

 نم هيف امل ؛"ءاضق" :فنصملا لقي مل ٠٠/١([ :قئاقحلا زمر) .ءاضق قدصي ال :ليقو «ةنايدو ءاضق يأ ] :قدص

 تقولل لمعتسي مويلا نإ :انلق امل ءاضقلا يف قدص ةصاخ راهنلا ملكأ موي يلوقب تيون :فلاحلا لاق ول يأ فالخلا

 ؛قدصي ةصاخ راهنلا تيون :فلاحلا لاق املف «راهنلاو ليللا لوانتي تقولا قلطمو «دتمملا ريغلا لعفلاب نرق اذإ قلطملا

 (صلختسم) .فراعتملا رهاظلا فالح ىون هنأل ؛ءاضق قدصي ال هنأ :فسوي يبأ نعو «همالك ةقيقح ىون هنأل

 ؛ثنحي ال اراه هملك ول يح ةصاخخ ليللا ىلع نيميلاف "رح يدبعف ًانالف ملكأ ةليل' :لاق ول يأ :هملكأ ةليل

 ظفلب ركذ اذإ تقولا قلطم يف هلامعتسا ىج مل و «ةصاخ ضايبلل راهنلاك ةصاخ ليللا داوس يف ةقيقح ليللا نأل

 كلذك الو «مايألا نم هئازإب ام مظتني عمجلا ةغيص نأل ؛ليللا داوس صتخي الف عمجلا ظفلب ركذ اذإو «درفملا

 ىلع هني دقعنت يأ :ليللا ىلع (صلختسم «حتف) [484/7» :قئاقحلا نييبت] .نادض امهو «مويلا فالخب درفملا

 (ط) .تقولا قلطم هب وني مل ام اهدحو ليللا
 انالف تملك نإ :فلح :ةيناثلا ,ديز مدقي نأ الإ انالف تملك نإ :فلح :ىلوألا :روص عبرأ انهه ا هتملك نإ

 ,ديز نذأي يح انالف تملك نإ :فلح :ةعبارلا «ديز نذأي نأ الإ انالف تملك نإ :فلح :ةثلاثلا ,ديز مدقي يح

E O,ملك وأ «ةيناثلاو ىلوألا يف ديز مودق لبق ًانالف فلاحلا ملكف تادرس يدش ىلا  

 (ئيع «صلختسم) .ةياغلا دوحو لبق نيميلا ءاقبل ؛اهلك هوجولا يف ثنح «ةعبارلاو ةثلاثلا يف هنذإ لبق انالف

 (ئيع) .ديز نذأي نأ الإ هتملك نإ :لاق وأ يأ :الإ وأ (ئيع) .ديز مدقي ىح هتملك نإ :لاق وأ يأ :ىتح وأ

 لبق ةملك وأ :هنذإ وأ (ئيع) .رح هدبع وأ قلاط هتأرماف ,ديز نذأي يح هتملك نإ :لاق وأ يأ :اذكف ىتح وأ

 (ييع) .نيميلا ءاقبل اهلك هوجولا يف :ثنح (ييع) .ديز نذإ
 هجو ءاعم ديز مودقو همالك ناك اذإ اذكو ءثحي ال هنذإو ديز مودق دعب ًانالف فلاحلا ملك نإ يأ :ال امهدعبو

 الإ" امأو «ةياغلل اهنأل ؛رهاظف "يح" امأ ءامهيف ةياغلا فرح لوحدل نيميلل ةياغ راص نذإلاو مودقلا نأ :ثنحلا مدع

 ام نيب ةسناحملا مدعل نوكي ءانثتسالا رذعتو «ءانثتسالا رذعت اذإ ةياغلاو طرشلل راعتستو «ءانثتسالل امنأ اهيف لصألاف "نأ

 نوكت تقوتي ام ىلع تلخد نإو «طرشلل نوكت تقوتي ال ام ىلع تلحدو ءانثتسالا رذعت اذإف ءاهدعب امو اهلبق

 ىلع تلحد امنأل ؛ةياغلا ىلع تلمحف «مالكلاو نذإلا نيب ةسناحلا مدعل رذعتم ءانثتسالا باتكلا ةلأسم فو «ةياغلل

 ىهتناف ءطرشلا ىلع هلمح نم ىلوأ ةياغلا ىلع هلمح ناكف بحر ىلإ هملكي ال فلح اذإ امك ةياغلا لبقت يهو «نيميلا

 اهِإَف عه :بازحألا) 4کا َنْذْؤُي نأ لإ يل تو اخدت ال :ىلاعت هلوقك اذهو ءثنحي الف «هنذإو ديز مودقب نيميلا

 (حتف «صلختسم) .ةياغلا ىلع لومحم



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب بو ناميألا باتك

 ال وأ .هبوث سبلي ال وأ «هراد لخدي ال وأ ,نالف ماعط لكأي ال .فلحلا طقس ٌديز

 لإ لكأي ال :فلح ول يأ فسوي يبأل ًافالخ
 ,ددجتملا يف امك ثنحي ال لعفف هكلم لازو راشأ نإ هدبع ملكي ال وأ «هتبأد بكري

 نالف ةباد ي

 (ييع) .نذإلاو مودقلا لبق تام يأ عبارلاو ثلاثلا يف طرش هنذإو «يناثلاو لوألا هحولا يف طرش همودق يذلا :ديز

 ءدوحولا روصتم توملا دعب قبي مل و «مودقلاو نذإلاب يهتنملا مالكلا هنع عونمملا نأل ؛نيفرطلا دنع يأ :فلحلا طقس

 ربلا روصت نكي مل امل :فسوي يبأ دنعو «نيميلا تطقسف ءاقبو ءادتبا داقعنالل طرش وهو ربلا روصت ناكمإ تافف

 ءامهدنع ثنحي الو هدنع ثنح ديز توم دعب ولو ًانالف ملك تقو يأ يفف «ةياغلا طوقس دنع نيميلا دبأتت ًاطرش

 (ييع «حتف) .هل ًافالخ امهدنع نيميلا تلطب ةياغلا تتافو ةياغ هنيميل لعج اذإ فلاحلا نأ لصألاو

 ماعطلا ىلإ راشأو «يقاوبلا اذكو «هراد لحدي ال وأ ءنالف ماعط لكأي ال فلح نم يأ :خلإ نالف ماعط لكأي ال

 ءايشألا هذه نع نالف كلم لازف «هنيعب دبع ىلإ وأ ءاهنيعب ةباد ىلإ وأ «هنيعب بوث ىلإ وأ ءاهنيعب راد ىلإ وأ «هنيعب
 كلت بكر وأ «بوثلا كلذ سبل وأ ءرادلا كلت لحد وأ «ماعطلا كلذ فلاحلا لكأ مث ءاهبهو وأ اهعاب نأب

 «ناربتعيف ةراشإلل امك اريثأت ةفاضإلل نأل ؛نيخيشلا دنع ثنحي ال «هكلم لاوز دعب دبعلا كلذ ملك وأ ءةبادلا

 .نالف ىلإ فاضملا ماعطلا لكأ ثنحلا طرش نوكيو

 ةراشإلاو «فيرعتلل ةفاضإلا نأل ؛رادلاو دبعلا يف ثنحي :رفز و دمحم دنعو «نيميلا تلطبف ءدجوي ملف «يقاوبلا اذكو

 يف قيدصلاو ةأرملاك راصف «ةفاضإلا تغلو ةراشإلا تربتعاف ,ةكرشلل ةعطاق اهوكل ؛ةفاضإلا نم فيرعتلا يف غلبأ

 هذه نأل ؛هيلإ فاضملا يف نعمل نيميلا ىلإ يعادلا نأ :امملو «ةثالثلا تلاق هبو «نيعلاب نيميلا تقلعتف «ةيتآلا ةلأسملا

 تناكف «تادامجلاب قحلأ هتسخل هنأل ؛دبعلا اذكو ءاهكالم نم ىذأل لب ءاهتاوذل رجمت الو ىداعت ال ءايشألا

 (ييع «حتف «صلختسم) .هلاوز دعب ثنحي الف «كلملا مايق لاحب نيميلا ديقتتو «ةربتعم ةفاضإلا

 (ييع) .نالف بوث سبلي ال فلح وأ يأ :سبلي ال وأ (ٰييع) .نالف راد لحدي ال فلح وأ يأ :لخدي ال وأ
 لكآ ال :لاق نأب فلاحلا راشأ نإ رظني يأ :راشأ نإ (ئيع) .نالف دبع ملكي ال فلح ول يأ :ملكي ال وأ

 (ييع «ط) .ةيقابلا روصلا عيمج يف اذكو اذه نالف ماعط

 وأ ماعطلا كلذ لكأ نأب كلذ دعب فلاحلا يأ :لعفف .اهعاب نأب ءايشألا هذه نع نالف كلم يأ :هكلم لازو

 (ييع) .دمحم فالح نيميلا تلطبف تلاز دق كلملا ةفاضإ نأل :ثدحي ال (ييع) .يقاوبلا اذكو «رادلا كلت لحد

 يأ [(ط) .ًاعامجإ ءايشألا هذه نم امهريغو رادلاو ماعطلا نم ثدحتسملاب ثنحي ال امك يأ ]:ددجتملا يف امك

 ادبع نالف ىرتشاف ءاذه نالف دبع ملكي ال فلح ولف ءًاعامجإ ءايشألا هذه لثم يف كلملا ددحت نإ ثنحي ال امك
 ا نال رخأ ادع ذأ ا ايدك دا فرعا راق ا نوح اما قرشا اذإ اذكو .«ثنحي مل «فلاحلا ملكف رخآ

 (ييع «صلحختسم) .اهيلإ راشم. تسيل اهنأل ؛كلذك تسيل هذهو «فلحلا تقو نالفل كولمم ءيش ىلع عقو



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب ۲ نامبألا باتك

 يف ةجورلاو قيدصلا يفو هدحجتملاب و كلما لاوز دعب ثنحي ال رشي م إو
 هيلع فلح ام ةرشابع

 .ددجتملاب ثدحو ءال راشملا ريغ فو اورلا دع تير اخلا
 دمحم افالخ امهدنع ثنحي ال يأ هيلع فولحلا ةرشابع

 ةلثمألا يف هيلإ فاضملا دعب "اذه" ةظفل لقي مل يأ رشي ملو "نالف ماعط لكأي ال" :لاق ول يأ :خإ رشي مل نإو
 عقاو لعف ىلع هنيمب دقعنا هنأل ؛ثنحي ال كلملا لاوز دعب فلاحلا هلكأ مث .هتاوخأو ماعطلا نالف عابف «ةروكذملا

 ءنالف راد لحدي ال فلح اذإ يأ "ددجتملب ثنحو" :هلوقو ءثنحي الف ,دحوي ملو نالف ىلإ فاضم لحم يف

 ىلإ فاضم لحم يف عقاو لعف ىلع تدقعنا هنيمب نأل ؛ثنح «فلاحلا اهلخدف ىرحخأ اراد ىرتشاو نالف اهعابف

 ؛اهدحو رادلا يف هل ددجتملا كلملا يف ثنحي ال هنأ :فسوي يبأ نعو ءاهتاوحأ يف مكحلا اذكو ءدحو دقو نالف

 ةمئاقلاب رادلا ىلإ ةفاضملا نيميلا تديقتف «عابي ام رخآو ىرتشي ام لوأ يهف «ةداع اهيف ثدحتسي ال كلملا نأل

 يف نيميلا دقعني :ةياور يف هنعو «هقالطإ ىلع يرحيف «قلطم ظفللا نإ :نالوقي امهو «نيميلا تقو هكلم يف
 (حتف «صلختسم) .فلحلا تقو هكلم يف مئاقلاب عيمجلا

 وهو «ثنحلا طرش دوحول :ددجتملاب (ييع) .هتاوخأو ماعطلا نع نالف كلم لاوز دعب يأ كلملا لاوز دعب
 نالف قيدص ملكي ال فلح ول يأ :خلإ ةجوزلاو قيدصلا يفو (ييع) .ةراشإلا مدعو نالف ىلإ ةفاضإلاو ةبسنلا

 «ةنابإلاب هتأرماو نالف نيب ةيجوزلا لاوز دعبو «هقيدصو نالف نيب ةقادصلا لاوز دعب ملكو «هذه نالف ةجوز وأ اذه

 انام هر وهو كوسا ناك ةرفغم تالا تناك او فا رس نأ كش ماش ألا هده ن عا دخ

 هنإف "يل ودع انالف نإف" :لقي مل اذإ اذه «فيرعتلل ةفاضإلا تناكف ءرجهلاب دصقي امم رحلا نأل او نالف ىلإ

 الف «نارجهلاب نادصقي ةأرملاو قيدصلا نأ لصاحلاو «هيلإ فاضملا يف نعمل يعادلا نأ روهظل ؛لاوزلا دعب ثنحي

 ءامهيف ةفاضإلل ريثأت الو «فيرعتلا يف غلبأ افوكل ؛ةراشإلا بناج ححرتف «هيلإ راشملا يف ةفصلا هذه ءاقب طرتشي

 (ييع) .هذه هتأرما وأ اذه نالف قيدص :هلوق وهو :راشملا يف (نيع «حتف) . e مكحلا اذهو
 اذإ اميف نيخيشلا دنع ثنحي ال يأ :ال راشملا ريغ يفو .اعامجإ ةيجوزلاو ةقادصلا لاوز دعب يأ :لاوزلا دعب

 وأ هقيدص ىدعأ نأب هيلإ ةبسنلا تلازف "هذه وأ اذه" :هلوقب امهيلإ رشي ملو هتجوز وأ نالف قيدص ملكأ ال :لاق

 راصف «فيرعتلل ةفاضإلاو دحاو لك نارجه دوصقملا نأل ؛ثنحي :دمحم لاقو كلذ دعب امهملكف هتجوز قلط

 ةراشإلا كرتو «لمتحم اضيأ ةفاضإلا لحأل امهنم دحاو لك نارجه نأ :امهو «ةقباسلا ةلأسملا يف هيلإ راشملاك

 (حتف) ۳٠١/١[ :قئاقحلا زمر].كشلاب لامتحالا عم ثنحي الف «لامتحالا اذه ىلع لدي همساب ةيمستلا مدعو

 يأ [(ئيع) .رشي ملو هتحوز وأ نالف قيدص ملكي ال فلح اذإ اميف ةحوز وأ قيدص نم] :ددجتملاب ثنحو
 «نكي مل وأ ةحوزو قيدص نيميلا تقو هل ناك ءاوس امهيلإ رشي ملو هتجوز وأ نالف قيدص ملكي ال فلح اذإ

 < نيعلا لواتني هنأل تع هل ني دعو نخيل دنع اضيأ اده و ةو وأ قيدص نم تدخلا: تن



 ات لكألا يف نيميلا باب ۳ ناميألا باتك

 ةت امهركنمو نيحلاو نامزلاو .ثنح هملكف هعابف ناسليطلا اذه بحاص ملكي ال
 فلاحلا يأ الثم لإ ملكي ال فلح ول يأ

EE ROE RE ENE COR CNRS AIOE دبألاو لاو :رهشأ 

 اذإ امأو «ةين هل نكت مل اذإ اذه «ةفاضإلا لحأل ثنحي :امهدنعو «هدنع هتاذل هتاداعم نوكتف .دوجوملا وهو =

 (حتف) [؟١/51 :قئاقحلا زمر] .همالک لمتحم یون هنأل ؛ىون ام ىلعف یون

 سبلي ءدوسأ ةرودم ةوسنلق مجعلا سابل نم وهو «ءاط هنم ءاتلا اولدبأ ,”"ناسليت" برعم وهو :ناسليطلا اذه

 ملكي ال" فلح ول يأ «نيعلا رسكب :ليقو «نيعلاو ءافلا حتفب نالعيف هنزو «فوص هادسو هتمحل «ةمامعلا قوف

 «ناسليطلل ال هتاذل عانتمالا نأل ؛اعامجإ ثنح .فلاحلا هملك مث هناسليط لحرلا عابف "ناسليطلا اذه بحاص

 اذه بحاص وأ رادلا هذه بحاص" :هلوق نإف «لاثم ناسليطلا نأ رهاظلاو ءثنحي ال يرتشملا ملك ول اذهلو

 (صلختسم «حتف) .تاذلا داريف هيف نعمل لب ءاهريغو رادلا لحأل يداعي ال ناسنإلا نأل ؛كلذك "بوفثلا

 (نيع) .ناسليطلل ال هتاذل عانتمالا نأل ًاعاجإ :ثنح (نييع) .هناسليط ناسليطلا بحاص عاب يأ :هعابف
 ةعاس يأ (10:مورل) نوسْمَت َنيِح هللا َناَحِبْسْفط لات لاق ةعاسلا يعم. رك ذي نيحلا نأل :خلإ نيحلاو نامزلاو

 نوعبرأ دارملاو «٠:ناسنإلا) رهدلا نم نيج ٍناَسْنإْلا ىَلَع ع ىنأ لهل :ىلاعت لاق «ةنس نيعبرأ ىلع قلطيو «نوسمت

 نب ديعسو :اه سابع نبا لاق «(۲۰:میهاربا) « نيج لک اهلك يتؤت» :ىلاعت لاق ءرهشأ ةتس ىلع قلطيو «ةنس

 عانتمالا دصقي ال ةظحللا نأل يعينا رووا رع ءطسولا وه هنأل ؛هيلع لمحيف ءرهشأ ةتس يف هلي بيسملا

 .ةنس نيعبرأ شيعي نأ لمؤي نمو ءدبألا ةلزنمب ةنس نوعبرأو ءافودب عانتمالا ىلع ةردقلل نيميلاب اهنع

 ةتس نأل ؛ركنملاو فرعملا هيف يوتسيو «نامز ذنمو نيح ذنم كتيأر ام :لاقي «نيحلا لامعتسا لمعتسي نامزلاو
 وأ نامزلا هملكي ال فلح ولف «نيميلا تقو نم اهؤادتبا ربتعيو ءاهيلإ فرعلا فرصنا ةدرهعب تناك امل رهشأ

 :ساسعلا دعو ةدعيردشسم ی و ءرهشأ ةتس ىلعف وني مل و ًانيح وأ انامز وأ نيحلا

 نال ی رت ان لعق اک یر داو «ةين هل نكت مل اذإ اميف فالخلاو ءةنس :كلام دنعو «ةعاس نيحلاو نامزلا

 (حتف «نييع) ٤۸۹/۳[ :قئاقحلا نييبت] .همالك لمتحم

 .هفلح نيح نم رهشأ ةتس ىلع وهف ءانيح وأ انامز وأ نيحلا وأ نامزلا انالف ملكأ ال :لاق ول يأ ءأدتبملا ربح :ةتس

 انالف ملكأ ال فلح ول ىح :دبألاو (نييع) .ماللاو فلألاب رهدلا انالف ملكأ ال :لاق نأب أدتبم :رهدلاو (نييع ءط)

 :رعاشلا لاقف رهدلا امأ ءرمعلا يف الإ نوكي ال افرعم امهامعتسا نأل ؛رمعلا ىلع دقعنت نيميلاف ءدبألا وأ رهدلا
 لفاغ بلقلاو توملا لوسر ءاحو لصاح بنذلاو مايألاو رهدلا يضع

 «ةعاس ىلع عقي :دمحأو يعفاشلا دنعو «هلك هرمع ماص يأ "هل مايص الف دبألا ماص نم" :اكتفع لاق دبألا اذكو

 (صلختسم) 751/١[ :قئاقحلا زمر] .ةنس ىلع :كلام دنعو



 ...برشلاو لكألا يف نيميلا باب + نامبألا باك

 .ةثالث اهركنمو ةرشع نونسلاو روهشلاو «ةريثك مايأو مايألاو .لمجم رهدو «رمعلا

 نينسلاو روهشلاو مايألا ركنم يأ ةنمزألاو روهدلاو اهتافوطعم عم أدتبم 2 رهدلا نم ةركنلا يأ

 (ييع) .رمعلا ىلع فلحلا عقي نيروكذملا نيلاثملا يفف ءرمعلا وهف يأ أدتبملا ربح :رمعلا

 أدتبملا نوك غوسملاو ءربخو أدتبم [(ط) .ىفي هبو رهشأ ةتس وه :الاقو «يردأ ال :مامإلا لاق] :لمجم رهدو

 سفنب كردي ال اهابتشا دارملا هبتشاو يناعملا هيف تمحدزا ام :لمحم لاو «لمحم رهدلا نم ركنملا نأ دارأ ءًافوطعم

 هرسفي مل عي ةفينح يبأ دنع اذهو ءرسفملا دض وهو لمأتلا مث بلطلا مث ءراسفتسالا ىلإ عوحرلاب لب دابعلا

 بابرأ فلتخا اميف فقوت هنإف «هعرو لامكو هردق ةلالج نم اذهو «رهدلا ام يردأ ال :لاق ثيح هيف فقوتو

 امنإ :ليقو «لامعتسالا يف فالتحالل هرارمتسا فرعي مل فرعلاو ءاسايق كردت ال تاغللا نأل ؛هريدقت يف ةغللا

 وه هللا نإف رهدلا اوّبست ال" ربخلا يف ءاج هنإف ءرهدلا يف ثدحتلا نع هناسلل افيو ابذأت "يردأ ال" :لاق

 .رهدلا قلاخ يأ "رهدلا

 لافطأ لحم نيأ :ةثلاثلاو ؟ءايبنألا مأ لضفأ ةكئالملا نأ :ةيناثلاو ءاهادحإ هذه «لئاسم يف ةفينح وبأ فقوت اذكو

 :ةعباسلا ءاملعم ريصي م بلكلا :ةسداسلاو ؛ناتخلا تقو :ةسماخلاو «لكشملا ىثنخلا مكح :ةعبارلاو «نيكر شما

 لكل هيبنت هيفو «فقاولل دجسملا رادج شقن مكح :ةعساتلا «رامحلا روس :ةنماثلا ؛همحل بيطي م ةلالحلا ةرقبلا

 ءهدضو لالحلا ميرحتب ىلاعت هللا ىلع ءارتفا ةفزاحملا ذإ ؛هيلع هل فوقو ال اميف فقوتلا نم فكنتسي ال نأ ٍتفم

 وهو دحاو نعم. نيح ذنمو رهد ذنم هتيأر ام :لاقي ءاهيف لمعتسي هنأل ؛رهشأ ةتس ىلع ركنملا رهدلا :الاقو

 :فسوي وبأ ىورو «ةثالثلا تلاق هبو ءامهوقب ءاتفإلا بجو ةلأسم يف ءيش مامإلا نع وري م اذإ هنإف «حيحصلا

 (ييع «حتف) .ةفينح يبأ دنع ءاوس ريكنتلاو فيرعتلا نأ

 لك نم ةرشع ىلع هنيمب عقت نينسلا وأ روهشلا وأ ةريثك امايأ وأ مايألا انالف ملكي ال فلح نم يأ 14 مايألاو

 يهتني ام ىصقأ نأل ؛عبارلا يف نينس رشعو «ثلاثلا يف رهشأ ةرشعو «مايأ ةرشع ىلع عقيف «ةفينح يبأ دنع فنص

 كلذكو و نقع نحأ لاق در ركني هدعبو «'مايأ ةرشع" ىلإ "مايأ ةثالث" :لاقي ءةرشع مايألا مسا هيلإ

 نأل ؛ةعبسلا ىلع ةريثك مايأو مايألاو «ةنسلا ىلع روهشلاو ءرمعلا ىلع روهدلاو نونسلا :الاقو ءنونسلاو روهشلا

 قرغتسيف «دحوي مل امهريغ ينو «هيلإ فرصنتف ءرشع ينثا ىلع روهشلا ينو «ةعبس ىلع رودت اأ مايألا يف دهعلا
 عيمجلا قرغتسا فيرعتلا ةلآ هيلع تلحد اذإف «ةثالث هلقأو ؛ةرشع عمجلا مسا هيلع قلطي ام رثكأ نأ هلو «رمعلا

 (نيع «حتف) .رمعلا ىلإ نيميلا فرصنت نينسلاو روهشلا يف :ةثالثلا تلاقو «ةرشعلا وهو
 .يقاوبلا اذكو «مايأ ةرشع ىلع عقي ةريثك ا مايألا هملكأ ال :لاق ولف عون لك نم يأ أدتبملا ربح :ةرشع

 "سا انالف ملكأ ال هللاو" :لاق ولف ءفنص لك نم ةثالث نينسلاو روهشلاو مايألا ركنم يأ :ةثالث اهركنمو (ييع)

 هنأل ؛عامجإلاب نينس ثالث ىلع وهف "نينس" :لاق ولو ءرهشأ ةثالث ىلع وهف "اروهش" :لاق ولو «مايأ ةثالث ىلع وهف
 (حتف) ٠۲/١"[ :قئاقحلا زمر] .هب نقيتلل لقألا لوانتيف «ةرثكلاب فصوي مل ام ةثالث عمجلا لقأو «ركنم عمجل



 قاتعلاو قالطلا يف نيميلا باب 0 ناعألا باتك

 قاتعلاو قالطلا يف نيميلا باب
 ” هماكحأ نايب يف يأ

 رح وهف هكلمأ دبع لوأ ."رح وهف" فالخب «تيملاب ثنح اذك تنأف تدلو نإ
 دبعلا كلذف يأ 0 ةرح وأ قلاط يأ 7 ادلو

 A داز ولو .مهنم حاو قتعي ال رخآ مث اعم نيدبع كلم ولو .قتع ادبع كلمف
 رخآ ادبع كلم مث يأ فلاحلا يأ ادحاو

 [(ييع ءط) .هسفن قح يف ال هريغ قح يف دلو تيملا دلولا نأ هيف لصألاو «تيملا دلولاب يأ ] :تيملاب ثنح
 يعي ؛تيملا دلولاب هتمأ قتعت وأ هتأرما قلطي يأ ثنحي «ةرح وأ قلاط تنأف تدلو نإ :هتمأ وأ هتأرمال لاق اذإ يأ

 ريصتو «ءاسفن هب ريصتو «هب يضقنت ةدعلا نأ ليلدب اعرش هب ربتعيو ءافرعو ةقيقح دلو هنأل ؛اتيم ادلو تدلو اذإ

 ل تيدا ىدا فاح ضع فاس طقس ناك اد ها عاق ی و فدل ما ةنألانا4
 «بضغلا نم ءالتمالا نم هنطب خفتنملا يأ زمهلاب ىوري «ةنجلا هاوبأ لحدي نح ةنحلا باب ىلع ًائطبخم طقسلا
 (ييع «حتف) .ءيشلل ئطبتسملا بصعتملا يأ زمهلا ريغبو

 يأ :رح وهف (ٰييع) ایج ناوكي نأ طرقتي يدم رح وهف ادلو تلو نإ :ةنألل لاق ادام فال یا فال

 اذإ نح «ةفينح يبأ دنع نيميلا ىقبت نكلو ثنحي ال ءاتيم تدلوف "رح دلولاف ادلو تدلو نإ" :هتمأل لاق اذإ

 ال نيميلا لحنتف «تيملا ةدالوب طرشلا ققحتل ؛امهنم دحاو قتعي ال :امهدنعو «هدنع يحلا قتع ايح رخآ تدلو

 ظفللا يف ًاقلطم ناك نإ دلولا نأل ؛يحلا دلولا الإ سيل طرشلا نأ هلو ءةيرحلل لحمب سيل تيملا نأل ؛ءازج ىلإ
 عفد يف رهظت مكح اهنأل ؛اط لحم. سيل تيملاو ءءازح هل ةيرحلا تابثإ دصق هنأل ؛ةلالد ةايح ا فصوب ديقت هنكل

 دلو لوأ :لاق ول فالخلا اذه ىلعو «ةايحا فصوب ديقتيف «تيملا يف تبثت ال ةوقلا هذهو «قرلا وهو ريغلا طلست

 قتع ايح رآ مث اتيم تدلو ول ىح دولوملا ءازج ةيرحلا لعل ةايحلا فصوب هدنع ديقتي هنإف «رح وهف هنيدلت
 (صلختسم) ۳٠۲/١[ :قئاقحلا زمر] .قتعي ال :امهدنعو «يحلا

 لوألا نأل ؛كولمملا اذه قتع (ادخاو ا و کا د ل :لاق نم يأ :قتع ادبع كلمف

 "اعم نيدبع كلم ولو" :هلوقو «قتعيف «نيعملا اذه هيف دحو دقو «هانعمو همسا يف هريغ هکر اشي ال قباس درفل مسا
 اناك نإو نيلوألا نأل ؛مهنم دحاو قتعي ال ءرخآ كلم مث نيعمتجم هكلم يف اءاج وأ دحاو دقع يف امهارتشا يأ

 اورق لوألا نک قو ار و ناك و ديعلاو ووقت ا اک ناب

 يف ةيدرفلا وهو طرشلا دوجو مدعل ؛ةثالثلا ديبعلا نم يأ :مهنم دحاو (حتف «صلختسم) .دحوي ملف اقباس
 (ئيع) .قبسلا مدعل امهدعب هارتشا ام يف الو نيدبعلا

 "رح وهف هدحو هكلمأ دبع لوأ" :لاق نأب "هدحو" ةظفل لوألا همالك ىلع فلاحلا داز ول يأ :خلإ داز ولو
 = «لاحلل هدحو نأل ؛ءارشلا ةلاح يف دارفنالا هب داري هنأل ؛ثلاثلا قتع امهدعب رحآ ىرتشا مث ءاعم نيدبع ىرتشاف



 قاتعلاو قالطلا يف نيميلا باب ٦٦ ناميألا باتك

 تامف N En SE لاق ولو «ثلاثلا قتع هدحو
 فلاحا يأ

 ل ل
 دارفنالا يضتقي الو هب نورقملا لعفلا يف دارفنالا يضتقي هدحو نأل ؛ثلاثلا قتعي ال "هدحو" 0 ادحاو :لاق

 رادلا يف ام "و دحاو لحجر رادلا يف ام" :هلوق يف كلذ رهظي «تاذلا يف دارفنالا يضتقي "انيق و «تاذلا يف

 .اقداص ناثلاو ابذاك لوألا ناك نالحر اهيف ناك اذإ هنإف «"هدحو لحر
 ن ؛لماكلا دبعلا قتع «دبع فصنو ًادبع كلمف ءرح وهف هكلمأ دبع لوأ :لاق ولو

 :لاق اذإ ام فالخب وحن وأ ًابوث هعم كلم ول امك ةيدرفلاو ةيلوألا فصو هنع عطقنت الف «همسا يف هكر اشي ملف

 تاليكملا يف لكلا محازي فصنلا نأل ؛ءيش همزلي ال ثيح رك فصنو أرك كلمف «يده وهف هكلمأ رك لوأ

 :لاق نأب :هدحو 5/١[ :قئاقحلا زمر] .ديبعلاو بايثلا فالخب و ايش رف دنقلا هنأل ؛تانوزوملاو

 (ييبع) . :ءارشلا ةلاحب: يف هدارفلال انه دعب ءازعش ثا يذلا يأ :ثلاثلا قتع (ئييع) .رح وهف هدحو هكلمأ دبع لوأ

 «فلاحلا تامف رخآ ET رتشا مث ادبع ىرتش اف ءرح وهف هكلمأ دبع رحآ :لاق ول يأ :رخألا قتع تامف

 نكل «قتعيف كلذك رحآلا دبعلاو هسنج نم هريغ هكراشي ال قحال درفل مسا رحآلا نأل ؛اقافتا رحآلا دبعلا قتع

 ةفينح يبأ دنع ءارشلا تقو نم نعي فلاحلا هكلم نيح نم قتع يأ "كلم ذم" :هلوقف «هقتع ءادتبا يف فالتحالا

 نم ربتعيف «توملا ةلاح ىلع ارصتقم قتعي :امهدنعو «هتحص يف هارتشا ناك نإ لاملا عيمج نم هقتع ربتعي يح
 .هدعب هريغ ءارش مدعب تبثت ةيرخآلا نأل ؛ضرملا وأ ةحصلا يف هؤارش ناك ءاوس ثلثلا

 هذه نأ الإ «هارتشا امك يناثلل تبثت ةيرخآلا نألو ؛توملا تقو ىلع قتعلا رصتقيف «توملا دنع مدعلا تبثي امنإو

 ورع توملاب ناكف «ةيرحآلا ةفص لطبي ام دحوي مل تام اذإف «هريغ ءارش لامتحال ؛لاوزلا ضرعمم ةفصلا

 فالخلا اذه ىلعو «تقولا كلذ نم قتعف «ءارشلا دنع ارحآ ناك هنأ نيبتف «هل ادحوم ال ةيرخآلا طرش دوحول

 «دحاو رهم اهو «راف هنأ مكحب ثرتو ءامهدنع توملا دنع عقي ءاثالث قلاط يهف اهجوزتأ ةأرما رحآ :لاق اذإ ام
 ةد اهيلعف "تر" :لقي مل نأب ا قالطلا ناك نإو «ةافولاو قالطلا ةدع نم نيلجألا دعبأل ةدعلا اهيلعو

 فصنو ةهبشب لوحخدلاب رهم فصنو رهم اهلف امي لحد ناك نإف ءاهجوزت نيح نم عقي :هدنعو ءدحتو ةافولا
 (صلختسم) 57/١[ :قئاقحلا زمر] .هنم ثرت الو ءدادح الب ضيحلاب اقدعو «لوحدلا لبق قالطلاب رهم

 ادبع كلمف رح وهف هكلم دبع رخآ" :لاق ولو :اذكه نعملا ةرابع نيكسم الم حرش ةخسن يف عقو هنأ ملعاو

 قتعي مل كلذ دعب تامو طقف ًادبع كلم اذإ فلاحلا نأ نعلاو ىلإ EEE رتشا مث ادبع ىرتش ثا ولف «قتعي مل

 ETN اذ قايل طاب هل نوكي نم قحاللاو «قحال درفل مسا رخآلا نأل ؛دبعلا اذه

 (يشحم) .قتعي الف



 قاتعلاو قالطلا يف نيميلا باب ۷¥ ناعألا باتك

 إو لوألا قتع نوقرفتم ةثالث د هرشبف ر وف ذكي نرشب دبع لك كلم ذم

 ةرافكلا حصي ال يأ لإ لك :لحر لاق ول يأ ر
 EY «هقتعب ف ,ةرافكلل هيبأ ءارش حصو و ءاوقتع اعم هورشب

 (ييع) .ةحصلا يف هارتشا ول لاملا عيمج نم ربتعا ىح ءارشلا تقو وهو كلم نيح نم يأ :كلم ذم

 رح وهف اذكب نرشب دبع لك :لاق اذإ :لوألا قتع (نيع) .هضيرم ةيفاعب وأ رفسلا ًالثم ديز مودقب يأ :اذكب
 راس ربخل مسا ًافرع ةراشبلا نأل ؛نيقابلا نود هنم ةراشبلا ققحتل ؛لوألا رشبملا قتع دحاو دعب دحاو «ةثالث هرشبف
 ملعلا مدع طرتشي ال ثيح ربخلا فالخب «لوألاب كلذ لصح دقو اقداص ربخلا نوك طرتشيو «ملع هب رشبملل سيل

 ءاقداص ربخلا نوكي نأ طرشب «اوقتع نوقرفتم ةثالث هربخأف ءرح وهف نالف مودقب نربحخأ نم :لاق ول يح هب

 هعمو نآرقلا أرقي وهو هند دوعسم نباب رم يء هنأ يورو ءامهي ربخلا نوكي امك ةلاسرو ةباتكب نوكت ةراشبلاو
 رمع مث هذ ركب وبأ كلذب هريخأف "دبع مأ نبا ةءارقب أرقيلف نآرقلا أرقي نأ دارأ نم" :ككلَع لاقف بيض ركب وبأ

 رش نإ ذأ :اعم هورشب إو (حتف ؛نيع) .رمع نريخأو «ركب وبأ نرشب :لوقي هذ دوعسم نبا ناكف جف

 (ييع) .كلذب ىلوملا ةثالثلا ديبعلا

 (ميلع مالغب و :ىلاعت هللا لاق دقو «قبس يذلا ىئعملا ىلع لكلا نم تققحت ةراشبلا نأل :

 هنيب اميف لب «ءاضقلا يف نيدي م ادحاو تينع :لاق ولو .ةعامجلا نم ةراشبلا ققحتي هنأ ىلع لدف «(۲ ۸: تایرذلا)

 (حتف «صلحختسم) .ةيقبلا كسعيو هقتع يضميف ءءاش نم مهنم راتخيف «ىلاعت هللا نيبو

 ةرافك اهلثمو «هنيمب ةرافك يأ [(ييع) .كلذل دبعلا هابأ ىرتشاف الثم موص ةرافك هيلع تناك نأب] :ةرافكلل

 اهنع هئرجي ال هنأ ىلإ ءارشلاب راشأو «ةرافكلا لصف اهدعب ام عم ةلأسملا هذي قيلألا ناك «لتقلاو موصلاو راهظلا

 وأ نيمب ةرافك هيلع تناك هنأ ةلأسملا ةروصو «هيف ةينلا روصتت الف «هرايتحا الب كلملا هيف تبثي هنأل ؟ثرإلاب

 .ةرافكلا نع ئزجيو حصي «كلذل دبعلا هابأ ىرتشاف ءامهريغ وأ موص

 الإو «ريفكتلا حص «لماك قتعملا قرو قتعلا ةلع تنراق اذإ ةينلا نأ هيف لصألاو ءزوجي ال :يعفاشلاو رفز لاقو

 بيرقلا ءارش :اندنعو «حصي الف اه لصتت مل ةينلاف «ةبارقلا قتعلا ةلع :امهدنعف ءالف
 ئرحي ال" الع لاق «ءقاتعإ

 جاتحي ال هنأل ؛ءارشلا كلذب دقتعي يأ «يراحبلا ريغ ةعامجلا هاور Ria RS اك رع موق أ لاهل وذو

 (حتف) ۳٠٤/١[ :قئاقحلا زمر] .هزاوجب لوقلا بجوف «هب ةينلا تنرتقا دقو «رحآ ءيش ىلإ قتعلل

 نع هئزجي ال هنإف «هترافک نع قتعلا هب ايوان هارتش اف ءرح تنأف كتيرتشا نإ :هريغ دبعل لاق نأب جا ءارش ال

 ا ؛ةرافكلا

 هارتشاف «رح تنأف كتيرتشا نإ :هريغ دبعل لاق نأب :هقتعب فلح نم (حتف «ئيع) .ةرافكلا نع ئزجي الو قتعيف

 (ئييع) .هئرجي ال هنإف «ريفكتلا نع ايوان



 قاتعلاو قالطلا يف نيميلا باب ٦۸ ناعألا باتك

 ف ل كوا لك .ال الإو .هكلم يف ول حص ةرح يهف ةمأ تيّرست نإ .هدلو مأو
 ةمألا تناك ول يأ 0 ةمألا كلت يأ 0

 ءارش حصي الو يأ "فلح نم" :هلوق ىلع فطع [(ييع) .ةرافكلل هدلو مأ ءارش اضيأ حصي ال يأ ] :دلو مأو

 ثيح ينيب ةرافك نع ةرح تنأف كتيرتشا نإ :حاكنلاب اهدلوتسا لحجر ةمأل لاق نأب ريفكتلا نع ًاضيأ هدلو مأ

 ةينلا هتنراق دقو نيميلا ىلإ ةفاضإلا لتخي ملف «رخآ ةهجب ةققحتم ريغ اهتيرح نأل ؛ىرتشا اذإ هترافك نع زوجي
 ا ىو اهل منكي لع دف دلا هلام نا قهر ع مق لكلا نيكل ا نو هلق قلو
 (صلختسم) .نيمي ةرافك نع امهقتعب فلح دق دلولا مأو ةنقلا

 نم قتشم هنأل ؛عامجلا وه يرستلا [(يشحم) .ءطولاب ةيرس ةمألا لعج وهو يرستلا نم] :خلإ ةمأ تيرست نإ

 :فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع جورخلا نم اهعنمو امئاكسإو ةمألا نيصحت نع ةرابع عرشلا يقو «عامحملا نعم. رسلا
 فلحلا اذه حصي «ةرح يهف ةمأ تيرست نإ :لحر لاق ول هنأ ةلأسملا ةروصو «دويقلا هذه عم دلولا بلط نع

 نأل ؛كلملل اهتفداصمل اهقح يف تدقعنا نيميلا نأل ؛تقتع اهارست اذإف ؛هفلح موي ةيراح هكلم يف ناك اذإ اميف

 (صلختسم «نيع) .يفنلاك يهو «طرشلا قايس يق ةركن اهإف «مومعلا ىلع تقولا كلذ يف ةكولمملا لوانتت ةمألا

 قتعت ال اه ىرستو ةمأ ىرتشا ول تح «ريرحتلا حصي ال نيميلا تقو هكلم يف ةيراجلا نكت مل نإو يأ :ال الإو

 كلملل ًاركذ يرستلا ركذ ناكف «كلملا يف الإ حصي ال يرستلا نأل ؛قتعت :رفز لاقو «ةثالثلا تلاق هبو ءاندنع
 الإ حصي ال قالطلا نأل ؛كتقلطو كتجوزت نإ :لاق هنأك ريصي يح رح يدبعف كتقلط نإ :ةيبنجأل لاق نمك

 .اذه اذكف «كلملل اركذ هركذ راصف «كلملا يف

 نأ انملس نئلو ءاهقح يف اهنم دحاو دجوي ملو «هببس ىلإ وأ هيلإ افاضم وأ كلملا يف حصي امنإ قتعلاب نيميلا نأ :انلو
 رهظي الو ءاهردقب ردقيف ءيرستلا ةحصل ءاضتقا تبث كلملا نأل ؛اهقتع مزلي ال نيميلا كلمل ركذ يرستلا ركذ

 ناك ول ذإ ؛فلح موي هكلم يف ناك نم لوانت امل لاق امك ناك ول هنأل ؛حصي ال رفز هلاق امو «ةيرحلا قح يف هتوبث

 بلطو ءامي ىرست اذإ ذئموي هكلم يف تناك نم قتعي مل "ةرح يهف امب تيرستو ةيراج تكلم نإ" مالكلا ريدقت

 ةيرسلاو .امهدنع نوكتو فسوي يبأ دنع ةيرس نوكت ال اهنع لزع ول نح نيفرطلا دنع يرستلل طرشب سيل دلولا
 شفحألا دنعو «ةصاح ةبسنلا يف ريغت دق ةينبألا نأل ؛هنيس تمض امنإو ؛عامجلا نيعع. رسلا ىلإ ةبوسنم مضلاب

 (صلختسم «حتف «ييع) .يراوجلا ديس اتروريصل ديسلا نعم, يرسلا نم ذوحأم :ليقو «رورسلا نم قتشم

 مهيف هل كلملا توبثل ؛ةثالثلا فانصألا ءالؤه قتع ءرح وهف يل كولم لك :لاق ول يأ يي تول لك
 ءءاضق ال ةنايد قدص «ءاسنلا ا :لاق ولو «لماكلا ىلإ فرصني قلطملا نأل ؛دیو ةيقزو داماك

 ةنايد قدصي نيربدملا ون مل :لاق ولو «ًالصأ قدصي ال سكعلا وأ روكذلا نود ءاسنلا وأ مهريغ نود دوسلا ىون ولو

 (حتف ؛ييع) .ىرخأ يف الصأ قدصي الو ةياور يف



 قاتعلاو قالطلا يف نيميلا باب ۹ ناميألا باتك

 تقلط هذه وأ ٌقلاط هذه .هوبتاكم ال هورّبدمو هدالوأ تاهمأو هديبع قتع رح
 5 و

 .رارقإلاو قتعلا اذكو «نييلوألا يف ريخو «ةريخألا

 نأل] :هوبتاكم ال (ئيع) ايف ةبقر مهكلع هنأل ؛لماك ءالؤمل هكلمو «لماكلا ىلإ فرصني قلطملا نأل :هوربدمو

 كولم لك :لاق اذإ اميف هوبتاكم قتعي ال يأ [(نيع «ط) .امهيوني نأ الإ ضعبلا قتعم اذكو ءادي تباث ريغ كلما

 ءطو هل لحي الو «هباسكأ ىلوملا كلمي ال اذهلو ءأدي ال ةبقر تباث مهيف كلملا نأل ؛مهيوني نأ الإ رح وهف يل
 .ةينلا نودب هوبتاكم قتعي :دمحأ لاقو ءاندنع ةينلا نم دبالف «بتاكملا ةروص يف ةفاضإلا تلتخاف «ةبتاكملا

 (ئيع) .خلإ هذه هتوسنل لاق ول يأ :قلاط هذه (ندعم «صلحختسم)

 نيب اهلحدأ دقو «نيروكذملا دحأ تابثإل يهو "وأ" ةملك نمضتي لوألا باجيإلا نأل :خلإ ةريخألا تقلط

 يكحلا يف ةكراشملل فطعلا نأل ؛"ةقلطملا ىلع هذهو" :هلوق يهو يناثلا باجيإلا يف ةثلاثلا فطع مث «نييلوألا

 يف قالطلا نيعي «نييلوألا يف رايخلا هلو «ةريخألا تقلط «هذهو قلاط امهادحإ :لاق اذإ امك راصف «هلحم. صتخيف

 وأ رح اذه وأ ناقلاط هذهو «هذه وأ قلاط هذه :لاق ول هنأل ؛يناثلا باجيإلا يف ربخلا ركذ مدعب ديقو «ءاش امهيأ

 تقلط هدحو لوألا باجيإلا راتخا نإف «ريخي لب هنيعب دحاو قتعي ملو ةنيعم ةدحاو قلطت مل نإ ءرح اذهو اذه

 (حتف ءئيع) .نارخآلا نادبعلا قتعو «ناتريخألا تقلط يناثلا راتحا نإو «هدحو قتعي لوألا دبعلاو «ىلوألا

 (ط « ئيع) .ءاش امهيأ يف قالطلا نيبي نأ هلف :ريخو

 (ييع) .نيلوألا يف رايخلا هلو «ريحألا قتع ءاذهو اذه وأ رح اذه :هديبعل لاق نأب :قتعلا اذكو

 رخآلا فصنلا يف رايخلا هلو «ثلاثلل فلألا فصن ناك نالفو نالفل وأ فلأ يلع نالفل :لاق نأب :رارقإلاو

 (ييع) .نيلوألا دحأل هلعجب



 ...جورتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب ۷۰ ناميألا باتك

 جوزتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 رر ارد موصل ةالصلاو جلا
 نع حلصلاو ا ةراحإلاو ءارشلاو عيبلا :رمألاب هل ةرشابملاب ثدنحي ام

 ةلاقإلاو ملسلا هنمو هسفنب نايتإلاب يأ

 100 ف تح امو ,دلولا برضو ةموصخلاو ةمسقلاو لام

 ا E  يانل
 ريغلل هرمأب ال هسفنب اهنايتإب فلاحلا اهيف ثنحي يلا لاعفألا يأ [(صم) .لعف لك يأ «أدتبم ةلوصوم] :ثنحي ام
 اذه لثم يفف «دقاعلا ىلإ هقوقح عحري نأ :لوألا :نيهجو ىلع لعفلا نأ لصاحلاو ءامهريغو ءارشلاو عيبلا وه

 ءرمآلا ىلإ هنم لقتني مث «رومأملا ىلإ هقوقح عحري نأ :يناثلاو ,رومأملا ةرشابم. ثنحي الو .هسفنب هلعفب ثنحي لعفلا

 حاصي ال وأ رحأتسي ال وأ رحاؤي ال وأ يرتشي ال وأ عيبي ال فلح ولف ءامهتافوطعمو ءارشلاو عيبلا لوألا نمو
 لاعفألا هذه لعف ول روصلا هذه يفف ؛هدلو برضي ال وأ انالف مصاخي ال وأ ءاكرشلا عم مساقي ال وأ لام نع

 ثنحلا طرش دحوي ملف «ليكو لا نم ءايشألا هذه رودص نأل ؛ثنحي مل كلذ لعفف هريغ لكو ولو «ثنحي هسفنب

 نأ هفلحب ىون ول !معن «ثنحي ال رهظألا يف يعفاشلا نع الإ ثنحي :ةثالثلا دنعو «هسفنب نايتإلا وهو «فلاحلا نم

 زومألا هده لوت آل اطلس: اذ: لاخلا ناك اذإ فين ذك و: ديش هف نأ ءاضيأ مالا كد :هريغ اهي مار ذل

 مد نع حلصلا نع ازارتحا لام نع حلصلا ديق امنإو ءرومأملا لعفب ثنحيف «هداتعي امع هسفن عنمي هنأل ؛هسفنب

 (يشحم «ئيع «صلختسم) .يتأي امك يناثلا مسقلا نم هنإف «دمع

 عم أدتبملا ربح :عيبلا (نيع ءط) .هسفنب رشابي نمم ناك اذإ هريغل هنم رمألاب هيف ثنحي ال يأ :رمألاب ال

 (ئيع) .ىثنأ وأ ناك اكد كلا يأ :دلولا (ط) .ضوعب ةبهلا هنمو «هتافوطعم

 قالطلاو حاكنلا وه ليكو تلا يأ هريغل رمألابو هسفنب اهفايتإب اهيف فلاحلا ثنحي ىلا لاعفألاو يأ :اممإ ثدحي امو

 أ هتأرما قلطي ال وأ جوزتي ال نأ فلح ولف «لوألا مسقلا هنإف «حاكنإلا ال جوزتلا حاكنلاب دارملاو ءاممتافوطعمو

 ضرقتسي ال وأ ضرقي ال وأ قدصتي ال وأ بهي ال وأ دمع نع حلاصي ال وأ هبتاكي ال وأ هدبع قتعي ال وأ اهعلاخي ال
 ريعتسي ال وأ ربعي ال وأ عدوتسي ال وأ عدوي ال وأ هبوث طيخي ال وأ ءانب نبي ال وأ ةاش حبذي ال وأ هدبع برضي ال وأ

 ؛هليكو ةرشابعو هسفنب هترشابك, ثنحي ءيشلا اذه لمحي ال وأ انالف وسكي ال وأ هضبقي ال وأ نيدلا يضقي ال وأ

 لوألا لصفلا فالخب «ليكو لا ىلإ ال رمآلا ىلإ ةعجار دقعلا قوقحو «ربعمو ريفس ءايشألا هذه يف ليكو لا نأل

 ةقيقح هنم دجوي لعفلا نأل ؛ليكو لا ةرشابمب ثنحي ال :يعفاشلا دنعو «دقاعلا ىلإ عحرت هيف دقعلا قوقح نإف

 لرل هولا ق امك تدع الف فخ مارد حو" نمت لا نم لا طرت ترف ای اا نمو



 ...جوزتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب ۷۹ ناعألا باتک

 ةقدصلاو ةبهلاو دمع مد نع حلصلاو ةباتكلاو قتعلاو علخلاو قالطلاو حاكنلا

 قلطأ وأ صخشب هديق ءاوس كلذ نسحي مل نإو ريغصلا هدلوو ةمألاو ةيراعلاو ةيطعلا اذكو

 E ماللا لوخدو «لمحلاو ةوسكلاو هضبقو نيدلا ءاضقو ةراعتسالاو ةراعإلاو
 نيدلا ضبق يأ ال مأ ريعتسملا لبق

 ةرشابم تراصف ءاهقوقحب هيلإ لقتنت دوقعلا هذهو «هقوقحو دقعلا مكح نع يقوتلا فلاحلا ضرغ نأ :انلو =
 هيلإ اهتفاضإ نع ييغتسي ال اذهيو ءاربعمو ًاريفس ليكو لا راصو «قوقحلاو ماكحألا قح يف هترشابمك ليكولا
 نم ءيش لئاسملا هذه يف مث «قتعلاو قالطلاو حاكنلا يف فالخلا اذهو «هيلع ذفني ال هنذإ ريغب اهرشاب ولو

 تيون :لاق ولو «ثنح «هريغ هب لکو وأ هسفنب لعفف قتعي ال وأ قلطي ال وأ جوزتي ال فلح نمف ؛ليصفتلا
 ريغ رمأ وأ هسفنب لعفف هتاش حبذي ال وأ هدبع برضي ال فلح نإو ءءاضق ال ةنايد قدص يسفنب ةرشابملا

 ءيسح ريغ لعف هريغو قالطلا نأ قرفلاو ءًاضيأ ءاضق قدص يسفنب ةرشابملا تيون :لاق ولو ءاضيأ ثنح

 ىون دقف هسفنب هب ملكتلا ىون اذإف «هب ملكتلا لثم كلذب رمألاو «قالطلا عوقو ىلإ يضفي مالكب ملكتو
 .ةيسح لاعفأف حبذلاو برضلا امأو ءءاضق قدصي الف «ماعلا ف صوصخلا

 ةقيقح ىون دقف «هسفنب لعفلا ىون اذإف «هسفنب هلعفي نأ هسفن ىلإ هدانسإ دنع هتقيقحف «ماليإلا اهنم ضرغلاو

 ةعفنم نأل ؛ثنحي مل «هبرضب هريغ رمأف هدلو برضي ال فلح نم لوألا مسقلا يف رمو ءءاضق قدصيف همالك

 رمأف ارح ًالحر برضي ال فلح نمك راصف «حئابقلا نع راحزنالاو بيدأتلا وهو ءدلولا ىلإ ةدئاع دلولا برض
 وأ اناطلس رمآلا نوكي نأ الإ هرمأ حصي الف «هبرض كلمي ال هنأل ؛هايإ رومأملا برضب ثنحي ال ثيح هبرضب

 ىلع نامضلا بجي ال اذهلو هب رمألا ناكلميف «ءاريزعتو ادح رارحألا برض ناكلمي اممنأل ؛تدحي ٍلئنيحف ايضاق
 ؛مسقلا اذه يف دبعلا برضب رمألا فالخب ءامهيلإ فاضي براضلا لعف نأل ؛ريزعتلاو دحلا يف امهرمأب براضلا

 «هسفنب هلعف هنأكف «هحلاصم يف ىعسيو هالوم رمأ بجوم ىلع يرحي هنأل ؛ىلوملا ىلإ ةعجار برضلا ةعفنم نأل
 (ٰييع «صلختسم) .لوألا مسقلا نم وهو «ريبكلا دلولا برضك رحلا برض نأل ؛دبعلا برضب ديقو
 (صم) .حاكنلا وهو رمألابو ةرشابملاب هيف ثنحي لعف لك يأ «ةلوصوملا "ام"ل هتافوطعم عم ربح :حاكنلا

 (ط) .توكس وأ راكنإ نع لام نع وأ :دمع مد (سم) .هريغ وأ لام ناك ءاوس ًاقلطم :قتعلاو
 (حتف) .ةلاسرلا جرخم مالكلا ليكولا جرحأ نإ :ةراعتسالاو (حتف) .ال وأ هنم ضرقتسملا هضرق ءاوس :ضارقتسالاو
 رمأف ةبادلا هذه ىلع لمحي ال فلح نأب ةراحإلا ريغ يف :لمحلاو (حتف) .نيميلا لبق ضبقلاب هلكو اذإ الإ :ءاضقو

 هربخو ءادتبالاب عوفرم يفاضإ مالك ] :ماللا لوخدو (نيع) .هسفنب لمح ول امك ثنح لعفف ءاهيلع لمحلاب هريغ
 ماللا نأ الوأ ملعاو .هل عوضوم هنأل ؛صاصتخالا مال هب دارملاو ["لعفلا صاصتخال" :هلوق وهو ةحفصلا هذه يف أي
 = هب كلمي ال لعف ىلع لحدت وأ ءءارشلاو عيبلاك ةباينلا هيف يرحتو «دقعلاب كلمب لعف ىلع لحدت نأ امإ ولخت ال
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 يفف «ماسقأ ةثالث هذهف ءالثم بوثلاك نيع ىلع لحدت وأ ءدلولا برضو رادلا لوخدك ةباينلا هيف يرحت الو -
 نأرما وأ رح يدبعف ًابوث كل تعب نإ :لاق ول يح هيلع فولحم اب لعفلا صاصتحال ماللا نوكت لوألا مسقلا

 .هرمأب هعاب اذإف ,كرمأو كتلاكوب يأ "ابوث كل تعب نإ" نعم نأل ؛هرمأب ًابوث هل عيبب نح ثنحي ال «قلاط
 يقو ,ثنحي ال هملع ريغب فلاحلا هعابف «هبوث هيلع فولحلا سد ول يح نكي مل وأ هكلم بوثلا ناك ءاوس ثنحي

 اراد كل تلحد نإ :يناثلا مسقلا يف لاق ول يح هيلع فولحم اب نيعلا صاصتخال ماللا نوكت نيريخألا نيمسقلا
 اكله وتلا دا نزلا نوكت مع فعال یدک كل ايرث تع ذإ :ثلاثلا مسقلا يف لاق وأ ءرح يدبعف

 نيمسقلا يف ادحتم مكحلا نوك لحألو ؛هرمأي مل وأ كلذب هيلع فولحملا هرمأ ناك ءاوس «هيلع فولحملل

 .ينأي امك لوخدلا ىلعو" :هلوق ىلع "نيعلا ىلعو" :هلوق فطع ثيح ءامهنيب خيشلا كرشأ نيريحألا
 نود هكلم تبجحوأ لعفلا ترواح اذإف «كلملا ههوجو ىوقأو ءًاعضو صاصتحالل ماللا نأل ؛كلذك ناك امنإو

 ديفيو «هتلاحتسال ؛لعفلا كلم ديفي ال يناثلا مسقلا نم ناك نإو «لوألا مسقلا نم لعفلا كلذ ناك نإ «نيعلا

 امك نيعلا ترواج اذإ كلذكو «كل ةكولمم اراد تلحد نإ :"اراد كل تلحد نإ" :هلوق نعم نأل ؛نيعلا كلم
 اهلك نايعألا نأل ؛اقلطم نيعلا كلم بحوي هنإف «كل اكولمم ابوث يأ كل ابوث تعب :لاق نأب ثلاثلا مسقلا يف

 1/١" :قئاقحلا زمر] .كلمت

 ماللا نأ لصاحلاو .فيرعتلا مال نع ازارتحا صاصتتخالا مالب انديقو «ةرواجملب اهرق لعفلا ىلع ماللا لوخدب دارملاو
 اذإو ءال وأ هكلم نيعلا ناك ءاوس هرمأب هلعفي نأ وهو «لعفلا كلمل نوكت عيبلاك ةباينلا لمتحي لعف ىلع تلخد اذإ

 هعاب ءاوس نيعلا كلمل نيتروصلا يف نوكت نيعلا ىلع تلحد وأ ماعطلا لكأك ةباينلا لمتحي ال لعف ىلع تلخد

 ىلع وأ ؛لعفلا وهو كلمي ال ام ىلع لحد ماللا نأل ؛ترحأ وأ ماللا تمدق ءاوس ءال وأ هبوث هنأ ملع ءال وأ هرمأب

 .نيعلا نع ماللا ريخأتب نكمأ دقو «نيعلا وهو كلمي ام ىلإ اهفرص بحوف «نيعلا وهو كلمي ام

 ثنحي يلا لاعفألا نم ليمكت ةرواجملاو «برقلاب حيجرتلا بحوف «لمتحم اهنم دحاو لكف لوألا لعفلا يف امأو
 فقولاو ةقفنلاو نذإلاو ةعفشلا ميلستو ريغصلا دلولاو تاحوزلا برضو لتقلاو عطقلاو مدحلا :رمألاب اهيف

 ةداهشلاو ءاضقلاو ةلافكلاو ةلاوحلاو ةيصولاو «ناطلسلاو يضاقلا ىلإ ةبسنلاب ريزعتلاو سنحلاو ةيحضألاو

 ثنحي هنأ ىلإ ريشم لقألا األ ؛ليكولا لعفب اهيف ثنحي ال يلا لئاسملا يومحلا ديسلا مظنو «ةيلوتلاو رارقإلاو
 :لاقف ليكو لا لعفب اهادع اميف

 لاملب كحلص مث عرفل برضو ةراحإو ةمسق عيبو ءارش
 يلآل هدئارف نم رهز مظنملا اذإو اما فادح ناجا ةر

 (حتف)
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 ابوث كل تعب نإك ءانبلاو ةطايخلاو ةعانصلاو ةراجإلاو ءارشلاو عيبلا ىلع

 لوخذلا ىلعو ءال وأ هكلم ناك هرمأب ناك نأب هيلع فولحم اب لعفلا صاصتخال
 هيلع فولحملا هيلع فولحما لعفلا يأ هيلع فولحلا صخشلاب يأ

 :ءارشلاو (ييع) .رح يدبعف ًابوث كل تعب نإ :لاق نأب ءارشلاو عيبلاك دقعلاب كلمي ام ىلع يأ :عيبلا ىلع

 نإك :ةعانصلاو (ييع) .رح يدبعف اراد كل ترحأ نإك :ةراجإلاو (نييع) .رح يدبعف ًابوث كل تيرتشا نإك
 كل تينب نإك :ءانبلاو (نييع) رحت يدق ايو كلل تط ذاك :ةطايخلاو (نييع) و قش افا كلل هدف

 (ييع) .اهروهظل ةلثمألا ةيقب نع هركذب ىفتكاو ءادحاو الاثم فنصملا ركذ :تعب نإك (ئييع) .رح ىدبعف ًاتيب
 نأ لاو «لوحدلا ةقيقح ال ةرواحملا وه لوحدلاب دارملا نأ رم دقو "ماللا لوخد" :هلوقل ربح :لعفلا صاصتخال

 دارملاف ءامهوحنو ادبع كل تيرتشا وأ ًابوث كل تعب :لوقي نأ لثم امهريغو ءارشلاو عيبلا يأ لاعفألا هذمب ماللا ةرواحم

 لاعفألا هذه ناك الو هيلع فولحم اب اصاخ امهريغو ءارشلاو عيبلا نوكي نأب هيلع فولحملاب لاعفألا هذه صاصتخا اهنم

 «ةلاكولاو رمألاب الإ نوكي ال ةباينلاو «لاعفألا هذه يف هيلع فولحلا نع ابثان نوكي فلاحلا نأ نيعملاف ةباينلا هيف يرجي امم

 فولحماب صاح عيبلا نأل ؛كتلاك وب وأ كرمأب تعب نإ :هنم دارملا ءرح دقت ا كلل ا :رخآل لحجر لاق ولف

 نكي مل هنأل ؛ثنحي مل «هب ملعي ملو هعابف فلاحلا بايث يف هبوث هيلع فولحلا سد ول نح هنع ًابئان فلاحلا نوكيو «هيلع
 (يشحم «صلختسم) .هتلاكوب الو هيلع فولحا رمأب
 هكلم نكي ملوأ يأ :ال وأ (نيع) .ةراجإلا لاثم يف رادلاو ءارشلاو عيبلا لاثم يف بوثلا ناك ءاوس يأ :هكلم ناك

 (نيكسم) .دحوي مل هرمأب عيبلا نأل ؛ثنحي مل «فلاحلا ملعي ملو هعابف فلاحلا بايث يف هبوث هيلع فولحلا سد ول يح
 [(نيع) .ّرح يدبعف اراد كل تلحد نإ :لاق نأب دقعلاب كلمي ال ام ىلع ماللا لوعد يأ ] :لوخدلا ىلعو

 اهيف يرحت ال يلا لاعفألا نم امهوحنو برضلاو لوخدلا ىلع ماللا لوخدو يأ "عيبلا ىلع" :هلوق ىلع فطع

 لوخدو يأ :ثلاثلا مسقلا ىلإ "نيعلاو" :هلوقب راشأو «يناثلا مسقلا ىلإ اذهي راشأو «هيلع فولحم اب صتخت الو «ةباينلا

 لاعفألا ىلع ماللا لوحد ينعي "هب هصاصتخال" هربخو ءأدتبم اذهو «رادلاو بوثلاك ةصخشملا تاذلا ىلع ماللا

 .هيلع فولحم اب نيعلا صاصتخال نوكي ةنيعملا تاذلا ىلعو هيلع فولحم اب ةصتخملا ريغلا

 نيلاثملا يف ماللاف ءكل ًابوث تعب نإ :نيعلا لاثمو ءامهريغو ًاماعط كل تلكأ وأ اراد كل تلخد نإ :لوألا لاثم

 هذه صاصتخال وهف «نيعملا ءيشلا ىلع لحد يناثلا لاثملا يفو «هيلع فولحم اب صتخي ال لعف ىلع لحد نيلوألا

 ريغ يف امأ ءال وأ هرمأب تافرصتلا هذه تناك ءاوس هل اكلم افوكب نوكي امنإ هب اهصاصتخاو «هيلع فولحلاب نايعألا

 نيعلا ىلع لحد امل ماللا نألف نيعلا يف امأو «هنع ابئان فلاحلا نوكي نأ روصتي الف «ةباينلا هيف يرجي ال ام امنألف نيعلا

 ملعي مل و فلاحلا بايث يف هبوث هيلع فولحلا سد ول نح هكلم يف نوكي نأب هب هصاصتخا ىضتقا «هيلإ برقأ ناك يأ

 - يف قرف الو «هراد لحد وأ هماعط لكأ اذإ كلذكو «هيلع فولحملل كولم بوث يف هنم عيبلا دوجول ؛ثنح هب
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 ناك نأب هب هصاصتخال كل ابوث تعب نإك نيعلاو برشلاو لكألاو برضلاو
 الثم رح يدبعف

 هتيرتشا نإ يأ همالك رهاظ ىضتقم ريغ يأ فلاحلا يأ

 تلكأ نإ :لاق اذإ امنيبو «كل ًاماعط تلكأ نإ :لاق اذإ امنيب هيلع فولحلاب ةصتخملا ريغلا لاعفألا يأ يناثلا مسقلا =
 (صلختسم) .رم امك لوألا مسقلا فالخب ءلعفلا كلم نود دارملا وه «نيعلا كلم نأل ؛اماعط كل

 تلكأ نإك لكألا ىلعو يأ :لكألاو (نيع) .رح يدبعف ادبع كل تبرض نإك برضلا ىلعو يأ :برضلاو
 (يئيع) .رح يدبعف ءام كل تبرش نإك برشلا ىلعو يأ :برشلاو (نيع) .رح يدبعف ًاماعط كل
 يف ماللا لوخد نوكي يأ :هصاصتخال (نييع) .ًالثم بوثلاك ةنيعملا تاذلا ىلع ًاضيأ ماللا لوحد يأ :نيعلاو
 (نييع) .ًالثم رادلاو بوثلا يأ هب فولحلا يأ :ناك نأب (ييع) .هيلع فولحم اب نيعلا صاصتخال نيمسقلا نيذه
 تناك نأ دعب ناك ام فيك ثنحيو كل تلحد نإ :لاق ول يح هرمأي مل وأ كلذب هرمأ ناك ءاوس يأ :هرمأ

EEE(ئيع) .كل  

 يناثلا مسقلا ىون نإ هانعم نوكي نأ لمتحيف «ضومغلا نم ابرض مالكلا اذه يف نأ ملعا :لإ هريغ ىون نإو

 ىلع هدنك هلال ةد هلاك ولم يأ كل ابو كعب نإ تيوتا :لاقو ر يدق ابر كل تحب نإ :لاق نا لوألاب
 عاب نأب عفن هل اميف قدصيو درفلا يف لمعتسي "ىلع" ةملك نإف "هيلع اميف قدص" :فنصملا لوق نعم وهو هسفن

 عفن هيفو ثنحلا مدع يعدي هنأل ؛قدصي ال يناثلا مسقلا تيون :لاق مث هرمأب نكل هيلع فولحملل كولمم ريغ ًابوث
 هب مآ ال نأ تيون":ضالاب هل: رسالا تن امف لاق ناب بالا انه لوآ لإ اعجار تاكل اذه تركي نأ لمععو هل
 (صلختسم) .ةيادهملا يف ةراشإ يناثلا ىلإو ةيافكلا يف ةراشإ لوألا ىلإو ء«هسفن ىلع ديدشت هنأل ؛قدصيف ضي ريغلا

 (يئيع) .فيفخت اهيف هل ةروص يف ال هسفن ىلع ديدشت اهيف نوكي ةروص يف يأ :هيلع اميف قدص
 دقعف ءرح وهف دبعلا اذه تيرتشا نإ :لاق وأ ءرح وهف دبعلا اذه تعب نإ :لحر لاق ول يأ :خلإ هتعب نإ

 احيحص اعيب هعابف ءرح وهف هتعب نإ :لاق ول هنأل ؛رايخلاب ديقو «دبعلا قتعيف «ثنحي رايخلا طرشب فلاحلا

 عيبلا وهو طرشلا دوحول ؛رايخلا طرشب ثدحيو «طرشلا ققحتل ؛نيميلا لحنتو «هكلم لاوزل ؛قتعي ال رايح الب
 نإو يرتشملا رايخو ءاقافتا هل رايخلا طارتشاب عئابلا كلم نع جرخي ال عيبملا ذإ ؛مامإلا دنع كلملا مايق عم ءارشلاو

 ءارشلا دعب قتعلا رحب ولو «زجنملاك قلعملاو «هقيلعتب قلعم قتعلا نكل هدنع يرتشملا كلم يف هلوخد نم عنم
 لاوز عنمي ال ةيؤرلاو بيعلا رايح نأل ؛طرشلا رايخب انديقو «قلع اذإ اذكف «قتعلا عقوو «رايخلا خسفنا رايخلاب

 (ئيع «حتف) .هكلم نع هلاوز نم عنام عئابلل رايخلا طرشو «عئابلا كلم نع عيبملا

 .يناثلا يف يرتشملاو لوألا يف عئابلا يأ :دقعف
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 500 قتعأف اذكف عبأ مل نإ .لطابلاب ال ,فوقوملاو دسافلاب اذكو «ثنح راينلاب
 دبعلا كلذ فلاحلا يأ رايخلا طرشب يأ

 (ييع) .طرشلا دوحو دنع كلملا مايقلو «ءارشلا وأ عيبلا وهو قتعلا طرش دوجول دبعلا قتعيف :ثنح
 فلاحلا ناك نإف «ثنحي ًادساف ءارش ىرتشا وأ ًادساف اعيب عابو يرتشي ال وأ عيبي ال فلح ول يأ :دسافلاب اذكو
 بصغ وأ ةنامأ وأ نهر لث. يرتشملا ىلع هنامض نوكي ثيحب يرتشملا دي يف دبعلا ناك نإف :رظني عئابلا وه هقتعب

 دي يف دبعلا ناك نإو «نيميلا لحني نأ يغبنيو «تابلا حيحصلا عيبلاك هكلم نع لوزي عيبلا متي امك هنأل ؛قتعي ال

 ناك نإف ءادساف هارتشاف يرتشملا وه هقتعب فلاحلا ناك نإو «يرتشملا ىلإ ميلستلا لبق هكلم لوزي ال هنأل ؛قتع عئابلا

 ثنحي ال هنأ :فسوي يبأ نعو ؛هكلم مدعل ؛قتعي الف الإو «عيبلا مت امك هكلم يف هلوخدل قتعي هيلع انومضم هدي يف

 (حتف) 54/١"[ :قئاقحلا زمر] .ةثالثلا تلاق هبو ءالصأ امهدحأل رايح هيف ام الإو «دسافلاب
 ةروصف «فلاحلا وه عئابلا ناك نإف «ةقباسلا ةلأسملا يف نيفوقوملا ءارشلاو عيبلاب ثنحي اذكو يأ :فوقوملاو

 فلاحلا دبع قتع هتزاحإ ريغب نالف دبع عابف "رح يدبعف نالف دبع تعب نإ" :لوقي نأ فوقوملا عيبلا

 نم دبع ىرتشاف "رح وهف ًادبع تيرتشا نإ" :لوقي نأ هتروصف يرتشملا وه فلاحلا ناك نإو «طرشلا دوجول
 وأ لطابلا عيبلا دقعف «رح وهف هتعتبا وأ هتعب نإ" :هل لاق ول يأ :لطابلاب ال (حتف ءئيع) .ءارشلاب ثنح يلوضف
 نم ًائيش ديفي ال نح امكح الو ةقيقح ءارشو عيبب سيل هنأل ؛ثنحي ال اه هارتشا وأ ةتيملاب هعاب نأب لطابلا ءارشلا
 نيد يف الام نكي مل اذإ نيضوعلا دحأ نأ :دسافلاو لطابلا نيب قرفلاو ءضبقلا هب لصتا نإو ءارشلاو عيبلا ماكحأ
 اهب عيبلا اذكو «رحلاو مدلاو ةتيملا عيبك لطاب عيبلاف يوامس

 اضيأ لطابف اعيبم هنوك نيعت نإو ءرمخلاب دبعلا عيبك دساف عيبلاف ًانمث هرابتعا نكمأو الام نايدألا ضعب يف ناك نإو
 ثنحي هزاوحب يضاقلا ىضق ولو «ثنحي ال دلو مأ وأ اربدم ىرتشا ولو «رمخلاب مهاردلا وأ «مهاردلاب رمخلا عيبك

 يف ربدملاك بتاكملاو «ٍدئئيح ثنحيف ءاضقلا تقو ىلع رصتقيف «زاوحلا نم عناملا ةلازإ يف رثؤي هءاضق نأل ؛لاحلل

 دقع ول اذكو «لطابلا ىلع دقعناف هيف روصتي ال حيحصلا عيبلا نأل ؛ّرب هعابف رحلا اذه عيبي نأ فلح ولو «ةياور
 (حتف ؛ئييع) .حيحصلا ىلع دقعني :دلولا مأو ةرحلا يف فسوي يبأ نعو «دلولا مأ وأ ةرحلا ىلع هنيمي

 ؛هنيك يف ثنحو هتأرما تقلط هربد وأ دبعلا قتعأف قلاط هتأرماف دبعلا اذه عبأ مل نإ :لاق نم يأ :اذكف عبأ مل نإ

 هنإف ةيقاب ريبدتلا يف ةيلحلا :ليق نإف «عيبلا نع زجعلا ققحتف ءةيلحلا تاوفل ؛ققحت دقو عيبلا مدع وه طرشلا نأل

 رابتعاب ناك امنإ ةيلحلا تاوفو «ريبدتلا خسفني هزاوجب ءاضقلا دنع :انلق «هزاوجب يضاقلا ىضق اذإ ربدملا عيب نكمي

 دلولا مأ عيب نم سأيلا عقي مل :لاقي الو «تادهتحملا يف يضاقلا ءاضق دنع رهظي ام ىلع تبي ال مكحلاو ريبدتلا ءاقب

 «كلملا اذه رابتعاب عيبلا ىلع هني دقع فلاحلا :لوقن انأل ؛قرتستو ىبست مث برحلا رادب قحلتو دترت نأ زاوجب

 ققحتف «تاموهوملا ىلع نبت ال ماكحألاو «تاموهوم تالاحلا هذه نألو ؛تافرصتلا هذه دعب نكمي ال كلذو

 (حتف «صلختسم) .عيبلا هب عنتمي هنأل ؛قلطملا ريبدتلا وه "ربد وأ" :هلوق نم دارملاو «عيبلا نع سأيلا



 0 ا باب ۷٦ ناعألا باتتك

 ا
eا ا  

 قيرطلا رثكأ يف ولو خلإ جح نأب كلذ همزل

 ةأرما تلاق ول يأ :يلع تجورت تلاق (ييع) .اهيلع نيميلا ناك ول ةمألا دلوتسا وأ اقلطم اريبدت : ويد

 ةفلحملا قلطتف ءاضيأ ةأرملا جوزلا لوق لوانتي «قلاط يل ةأرما لك :اهاوج يف جوزلا لاقف يلع تحكن :اهجوزل

 نأل ؛قلطت ال امنأ :فسوي يبأ نعو ءاضيأ اهلمشيف «ماع جوزلا مالك نأ ؛اهقالط هجو ءاهجوز تفلح يلا يأ
 ريغ یون ولو «قلطت الف ةلالد" كريغ يل ةأرما لك" :لاق هنأكف «هل ًاقباطم ناكف ءاهمالكل ًاباوج جرح همالك
 يهف اهحوزتأ ةأرما لك :لاقف «يلع جوزتت نأ ديرت :هل تلاق ولو «نيفرطلا دنع ءاضق ال ةنايد قدصي ةبطاخملا

 79/١[ :قئاقحلا زمر] .فسوي يبأل افالخ تقلط اهجوزت مث اهنابأ ول نيح «ةبطاخملا تلخد «قلاط
 (حتف) .ال الإو اهيلع قالطلا عقي هبضغ ىلع لدت ةموصح امهنيب ىرح نإ لاحلا مكحي نأ ىلوألا :"ةريخذلا" يفو

 (ييع «ط) .لاحلل اهجوز تفلح يلا ماللا رسكب ةفلحم ا ةأرملا يأ :ةفلحملا

 يف رمتعي وأ جحي هنإف ءةبعكلا ىلإ يشملا يلع وأ هللا تيب ىلإ يشملا يلع :لحر لاق ول يأ :خلإ رمتعا وأ جح

 جح يلع :هلوقك راصف «نيكسنلا دحأ باجيإ لوقلا اذهب فروعت هنأل ؛ايشام ةرمع وأ جح همزل يأ يشملا لاح

 e ترذن رماع نب ةبتع تحأ نأ يور امل ؛ةرمع وأ

 وهو يشملا مزتلا هنأل ؛ءيش همزلي ال :سايقلا ينو ءظفللا اذهب ةرمعلا وأ جحلا باجيإ اوفراعت سانلا نألو ؛ةرمع

 .انركذ ام ناسحتسالا هجو «ةدوصقم ةبرقب سيل

 «تاقيملا نم مرحي ثيح نم ال ححارلا ىلع هتيب نم يشملاو ءاهجراخ وأ ةبعكلا يف رذانلا نوكي نأ نيب قرف الو
 ىلإ جرخيو مرحلا نم مرحيف ةكمب رذانلا ناك نإو ءاقافتا هنم يشملا همزل هنم مرحأ نإف «هتيب نم مرحي مل اذإ اذهو
 :لاق ول اذكو «هنم مرحيو لحلل جرخيف ةرمعب رذنلا طاقسإ دارأ نإو «ةرايزلا فاوط فوطي نأ ىلإ ايشام تافرع

Eبراي كبور  Eقرع هريعلا وا  E 
 (ط «ٰييع) .تادابعلا هذه مارحإلا مازتلاب فراعتلل هتيب نم ايشام هنوك لاح يأ :ايشام

 «رذنلا ءافو هيفو «لمكأ وهو ىشم ءاش نإ رايخلا هلف ةقباسلا ةلأسملا يف ةرمعلا وأ جحلا همزل اذإ يأ :بكر نإف

 مزتلا اذإف ءلضفأ ًايشام جحلا نأل ؛ةرمعلا وأ جحلا يف صقنلا لخدأ هنأل ؛ةاش حبذ بكر نإف «بكر ءاش نإو

 ا قرتلو بكرت نأ اهرم" :اكتلع هلوقل ؛مدلا وهو «ناصقنلا ربح مزل ناصقنلا ةفصب هادأو لامكلا ةفصب

 اهضعب يف بوكرلا امأ ءاسايق َءيش همزلي الو «لاعفألا لك يق بكر اذإ اذهو «ةيشام جحت نأ ترذن تناكو

 (ئيع «حتف «صلختسم) .ةاشلا ةميق نم كلذ ردقب قدصتيف

 (ئيع «ط) .ةاشلا ةميق نم هردقب قدصتي هضعب يف ولو ةاش حبذ يأ :امد



 ...جورتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب ۷۷ ناميألا باتك

 نإ رح هدبع .ةورملاو افصلا وأ «مرحلا ىلإ يشملا وأ هللا تيب ىلإ باهذلا وأ جورخلا
 3 شلل لع :لاق وأ يأ

 ةشنش ةعاس ال ثنحو قوت ةف وكلاب 0 ادهشف <« اعلا
e موصي فلاحلا ر تعب ٤ e E a 

 يلع :لاق ول كلذكو «هيلع ءيش الف هللا تيب ىلإ باهذلا وأ جورخلا ىلع :لاق ول يأ :باهذلا وأ جورخلا

 نأل ؛هس ةفينح يبأ دنع هيلع ءيش الف ةورملاو افصلا ىلإ يشملا يلع :لاق وأ «مارحلا دجسملا وأ مرحلا ىلإ يشملا

 هيلع "مارحلا دجسملا ىلإ وأ مرحلا ىلإ يشملا يلع" :هلوق يف الاقو «فراعتم ريغ تارابعلا هذهي ةرمعلاو جحلا مازتلا

 ةورملاو افصلا فالخب «هركذك امهركذ راصف «تيبلل لماش مارحلا دجسملاو مرحلا نأل ؛ايشام ةرمع وأ ةجح

 ئبنت ال ظفللا ةقيقحو فراعتم ريغ ةرابعلا هذه ةرمعلا وأ جحلا باجيإ نأ :ةفينح يبألو «تيبلا نع نالصفنم امهنإف

 بهشأو دمحأو يعفاشلا دنعو ءًالصأ عنتماف ًاضيأ ظفللا ةقيقح رابتعاب هباجيإ نكمي الف «ةرمعلاو جحلا نع

 افصلا ىلإ يشملا يلع وأ مرحلا ىلإ يشملا وأ هللا تيب ىلإ باهذلا يلع :هلوق يف ةرمعلا وأ جحلا بحي :يكلاملا

 (صلختسم) 570/١[ :قئاقحلا زمر] .ةورملاو
 (ييع «ط) .فرعلا مدعل ءيش همزلي ال ثيح ةورملاو افصلا ىلإ يشملا يلع :لاق وأ يأ :افصلا وأ

 ماعلا ىحض هنأ نادهاش دهشو «تجحجح :لاق مث «ماعلا جحأ مل نإ رح هدبع :لاق نم يأ :خإ رح هدبع

 «ةيحضتلا وهو «مولعم رمأ ىلع تماق ةداهش هذه نأل ؛قتعي :دمحم لاقو «نيخيشلا دنع دبعلا قتعي مل ةفوكلاب

 تعرش ةداهشلاو «يفنلا ىلع تماق ةداهشلا هذه نأ :امهو «قتعيف طرشلا ققحتف «جحلا ءافتنا هترورض نمو

 ءامل بلاطم ال هنأل ؛ةيحضتلا تابثإ ال جحلا يفن ةداهشلا هذه نم دوصقملا نأل ؛لبقت الف يفنلا نود تابثإلل

 .جحي مل هنأ ادهش اذإ امك راصف

 ثرإلا دوهشك لبقت تابثإلاب تنرق اذإ امأ «تابثإلاب ةنورقم نكت مل اذإ لبقت ال امنإ يفنلا ىلع ةداهشلا :ليق نإف

 رمأ انهه هب دوهشملاو هل دوهشملا ىلإ لاملا عفدي يح لبقت هريغ ًاثراو هل ملعن الو نالف ثراو اذه نإ :اولاق اذإ

 ار را ناك نإو لا اف لدا رطب لا يو عض ها ىقنلاو ةشلطتلا كو قرف
 (صلختسم) .ثرإلا فالخب ادوصقم يفنلا يقبف ةربتعم نكت ملف «بلاطملا مدعل ءاضقلا تحت لحدت ال ام اهنكل

 .امهدنع دبعلا قتعي مل و ةداهشلا هذه لبقت مل يأ :قتعي م

 وهو طرشلا دوجول ؛ثنح رطفأ ةعاس موص دعبو «موصلا ىونف موصي ال فلح نم يأ :موصي ال يف ثنحو

 موصي ال وأ ًاموص موصي ال فلح ولو «دحو دقو برقتلا دصق ىلع تارطفملا نع فكلا نع ةرابع هنأل ؛موصلا

 ىلوألا ةروصلا يف نأل ؛سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم موصي بح ثنحي ال رطفأ مث «ةعاس ماص مث ءأموي

 ؛مويلاب هريدقت يف حيرصت وهو ءاموي ركذ ةيناثلا ةروصلا يلو «لماكلا ىلإ فرصنيف ردصملا ظفلب موصلا ركذ

 (ييع «صلختسم) .ًاعرشو ةغل موصلا وهو لماك موي موصب ثنحيف



 ...جورتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب ۷۸ ناميألا باتك

 تسبل نإ e "ةالص" يفو را 0 «مويب وا نوم فو
N 

E ا ارث لسا أ e E, GS EEE ةقدص يأ ا 

 اذإ ثنح ةعكر ىلصف «يلصي ال فلح ول يأ [ةدجسلاب اهديق اذإ ةعكرب ثنحي يأ ] :ةعكرب يلصي ال يفو

 حاتتفالاب ثنحي نأ سايقلاو ءةالصلا ناكرأل ةعماجللا يه ةعكرلا نأل ؛امب ديقي مل ام ثنحي الو ةدجسلاب اهديق

 ىمست ال اهعيمجب تأي مل امف «ةفلتخم ناكرأ نع ةرابع ةالصلا نأ ناسحتسالا هجو «موصلا يف عورشلاب ارابتعا
 ءالعاف ىمسي هيف عراشلاف «برقتلا ةينب تارطفملا نع كاسمإلا وهو دحاو نكر هنأل ؛موصلا فالخب «ةالص

 يق طرشب سيل هيلع فولحملا لعفلا راركتو «راركت رمتسملا كاسمإلا نأل ؛ثنحلا عفتري ال كلذ دعب راطفإلاب مث

 (حتف «ئئيع «صلختسم) .اهنم سأرلا عفرب :ليقو «ةدجسلا سفنب ثنحي :ليق مث «ثنحلا

 ىلإ فرصنت ةقلطملا ةالصلا نأل ؛نيتعكر ىلص اذإ ثنحي ةالص يلصي ال فلح ول يأ :عفشب ةالص يفو

 دنعو «ةدحاولا ةعكرلا يأ ءاريتبلا نع يلع يبنلا يهنل ؛ناتعكر اهلقأو ءاعرش ةربتعملا ةالصلا يهو «لماكلا
 .دهشتلا ردق دوعقلاو عفشلا مامتإب ثنحي امنإ :فسوي يبأ دنعو «ةعكرب ثنحي :ةياور يف دمحأو يعفاشلا

 [(نيع) .خلإ تسبل نإ :هتأرمال لحر لاق ول يأ ] :خلإ كلزغ نم تسبل نإ (نيع «نيكسم «صلحختسم)
 نم تسبل نإ هتأرمال فلح نم يأ «ةكم ىلإ ىدهي امل مسا يدحلا نأل ؛ةكمم هب قدصتلا يدهلا نم دارملا

 ,ةفينح يبأ دنع يده وهف هسبلف ابوث جسنو ةأرملا هتلزغف انطق ىرتشاف «يده وهف كلوزغم
 افاضم وأ كلملا يف حصي امنإ رذنلا نأل ؛فلح موي هكلم يف ناك نطق نم لزغت نح يدهي نأ هيلع سيل :الاقو
 نم سيل ةأرملا لزغ كلذكو «ةيراع سبلي دق ذإ ؛كلملا بابسأ نم سيل سبللا نأل ؛دحوي ملو «كلملا ببس ىلإ

 داتعملاو «جوزلا نطق نم نوكي ةداع ةأرملا لزغ نأ :ةفينح يبألو ءاهنطق نم لزغت دق اهنأل ؛ج وزلا كلم بابسأ

 ةأرملا لزغ E جوسنملا نوكي ,a ترد الف یا وا جورا نأ ىرت الأ ءدارملا وه

 ف" :"ةيادملا" ينو ءالوهحجم ىوري 00 :هلوقو «لوزغملا يف جوزلا كلم توبثل ببس
 نطقلا ناك ول هنأ "كلمف" :هلوقب دافأو «ةأرملا تجسن وأ جوزلا هجسن اذإ امهنيب قرف ال هنأ ىلإ ءامإ اذهو

 (حتف ءصلختسم) .عامجإلاب يده هنإف «بوثلا جوزلا سبلو هتلزغف فلحلا تقو هل اكو لم

 ءاتلا حتفب بهذ متاخ سبلف ءايلح سبلي ال فلح نم يأ "يلح سبل" :هربخو أدتبم :بهذ متاخ سبلو

 قالطإلا ىلع انه روكذملاف "ولؤل دقع وأ" :هلوقو ءلاحرلل هلامعتسا لحي ال اذهو ؛ىلح األ ؛ثنح اهرسكو

 ١« ٤:لحنلا) هكاَهَنوُسَبَْت ةياح ُهْنِم اوُجرْحَتْسَتَو :ىلاعت هلوقل ؛سبلف ًايلح سبلي ال :لاق اذإ ثنحيف ءامهوق وهو
 ىبمو ءاعصرم الإ افرع هب ىلحتي ال هنأل ؛اقلطم سبلب ثنحي ال :ةفينح يبأ دنعو ءؤلؤللا رحبلا نم جرحختسي امنإو
 سبل اذإ فالخلا اذه ىلعو «نامزو رصع فالتحا اذه :ليقو «أزاحجج ةيآلا يف ةيلح يمسو «فرعلا ىلع نامألا

 (ئيع «صلختسم) .امهوق ىلع ىوتفلاو ؛عصرم ريغ درمز وأ دحربز نم ادقع

NYمولعملا ةعيصب . 



 ...جورتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب ۷۹ ناميألا باتك

 وأ طاسب ىلع سلجف ضرألا ىلع سلجي ال .ةضف متاخ ال يلح سبل ؤلول دقع وأ
 فلاحلا يأ ر لإ سلجي ال فلح ول يأ

 سلجم ال وأ «هيلع مانف رخآ اشارف هقوف لعجف «شارفلا اذه ىلع ماني ال وأ «ريصح
 فلح وأ يأ

 وأ 2 یر ىلع لع ولو «ثنحي ال رخآ اريرس هقوف لعجف ريرسلا اذه ىلع
 فاقلا رسكب اهلك ثالثلا روصلا يف

 .ثنح ريصح وأ 1 ريرسلا ىلع

 ت22
 متاع سبل سيل يأ :ةضف متاخ ال (ييع) .ولؤل دقع سبل وأ يأ هيلإ فاضملا ىلع فطع نيعلا رسكب :دقع وأ

 نيزتلل لمعتسي يلحلا نأل ؛لماك يلحب سيل هنأل ؛هسبلب ثنحي ال ًايلح سبلي ال فلح ول ىح يلح سبل ةضف
 متاخو «لح امل هجو لك نم ًايلح ناك ولو «لاحرلل لح اذهلو «ةنيزلا ريغبو ةنيزلل لمعتسي ةضفلا متاخو «طقف
 لاخلخلا نأل ؛ةضفلا متاخب ديقو «حيحصلا وهو هسبلب ثنحي صف اذ ناك نأب ءاسنلا متاح ةئيه ىلع غيص اذإ ةضفلا

 (حتف) 07١/١[ :قئاقحلا زمر] .بهذب اهومم ةضفلا متاح ناك ول اذكو «يلح طرقلاو ةدالقلاو راوسلاو
 :ىلوألا ,"ثنحي ال" :هلوق وهو «لكلا يف باوج ثنحلا مدعو ؛لئاسم ثالث انهه :ضرألا ىلع سلجي ال

 وهو «ضرألا نيبو هنيب لئاحلا دوجول ؛ثنحي ال ريصح وأ طاسب ىلع سلجف ضرألا ىلع سلجي ال فلح نم
 ريصي الف هل عبت هنأل ؛هبايث لئاحلا ناك اذإ ام فالخب «ضرألا ىلع ًاسلاج ىمسي ال هنأل ؛فلاحلل عباتب سيل

 بشح نم ولو هنع لصفنملا لئاحلا دارملا نأل ؛ةيعبتلا عافترال ؛ثنحي ال هيلع سلحو هطسبو هبوث علح ولف ءالئاح
 «هلثم هنأل ؛ثنحي ال هيلع مانف ءرخخآ ًاشارف هقوف لعجف شارفلا اذه ىلع ماني ال فلح :ةيناثلا ءدلج وأ

 ماني ال :فلحف هركن ول هنأل ؛هيلإ راشم شارفلا نوكب ديقو «لفسألا ىلإ ةبسنلا عطقنتف «هلثل اعبت نوكي ال ءيشلاو
 رخآ اريرس هقوف لعجف «نيعم ريرس ىلع سلجي ال فلح :ةثلاثلا «شارفلا ىلع شارفلا عضوب ثنح شارف ىلع

 ثنحي :فسوي يبأ دنعو «لفسألا ريرسلا ىلع اسلاح دعي ال هنألو «هلثم عبتي ال ءيشلا نإف ءثنحي ال هيلع مانو

 (ييبع «حتف) .اعيمج امهيلع مان هنأل ؛يعفاشلا لاق هبو «ةيناثلا يف

 (يشح) .همث رظنيلف «ةقباسلا ةحفصلا يف ثنحلا مدع هجو عم اهليصفت رم دقو ثالثلا لئاسملا باوج اذه :ثسحي ال

 ءشوقنو مقر هيف رتس :مارقلا حاحصلا يفو «قيقرلا رتسلا وهو فاقلا رسكب :مارق شارفلا ىلع لعج ولو
 نأل ؛ثنحي هيلع مانو ةءالم يأ امارق شارفلا ىلع لعجف «شارفلا ىلع ماني ال فلح ولف «ةمرقملاو مرقملا كلذكو
 هيلع لعجف ريرسلا ىلع سلجي ال فلح اذإ اميف يأ هطاسب ريرسلا ىلع لعج وأ :هلوقو «شارفلل عبت مارقلا
 طا و ولا لغ سرلا نوا آل ياا نال داع نيرتسلا لع لاج ومه تح ا ومس را اطا
 مانف اريصح وأ شارف هيلع طسبف «سلجي ال وأ ناكدلا وأ حطسلا ىلع ماني ال فلح ول اذه ىلعو ءريصح وأ

 (حتف) ["ا/١/١ :قئاقحلا زمر] افرع ع ا و د نأ هيلع



 كلذ ريغو لتقلاو برضلا يف نيميلا باب 8ث نامألا باتك

0 

 20 يا ابا أ كتوسك وأ كتبرض نإ

 هفلح يأ لحجر لاق ول يأ

 كتبرض نإ :لحر لاق ول يأ :كتبرض نإ .اهوحنو ةوسكلاو لسغلاو ناحيرلا مشو نيدلا ضبق نم :كلذ ريغو
 نإ :لاق وأ يأ :كتملك وأ (ئيع) .اذكف كتوسك نإ :لحر لاق وأ 4 :كتوسك وأ (نييع).رح يدبعف

 (ييع) .اذكف كيلع تلحد نإ :لاق وأ يأ :تلخد وأ (نييع) .اذكف كتملك

 يف ققحتت ال اهنأل ؛ثنحي مل ,ءبطاخملا توم دعب ءايشألا هذه هب لعف ول نح بطاحملا ةايحب يأ ] :ةايحلاب ديقت
 لك وهو - يحلا هب صتحا امو «نيلاحلا ىلع عقت نيميلاف يحلا هيف تيملا كراشي ام نأ لصألاو [(ئيع) .تيملا

 ةايح يق برضلا ىلع وهف رح يدبعف كتبرض نإ فلح ول اذه ىلعف «ةايحلاب ديقتي - رسيو مغيو ملؤيو ذلي لعف

 «تيملا نم ققحتي ال ماليإلاو «ندبلاب لصتي مل ؤم لعفل مسا برضلا نأل ؛ثنحي ال برض مث تام ولف «بطاخللا
 :تلق نإف ءاهتيفيك يف اوفلتحا نإو حيحصلا وهو ءاملعلا ةماع اذه ىلعو «هيف ةديدح ةايح عضوب ربقلا باذعو

 :تلق «ناحير وأ شيشح نم ةريغص ةمزح هنأل ؛مؤم ريغ وهو ثغضلاب هتأرما برضي نأ رمأ التفع بويأ نإ

 ناصغأ نم ةضبقب هرسفي نم لوق ىلع لاكشإ الو ءاهيلع افيفختو هل ًاماركإ هب ًاصتخم كلذ نوكي نأ زوجي

 .كلذك مذ سابع نبا نع يور امك رجشلا
 ققحتي ال تيملا نأل ؛ثدحي ال هتوم دعب هنفك ولف «قالطإلا دنع كيلمتلا امي داري رح يدبعف كتوسك نإ :لاق ول

 عربتملل نفكلا نوكي عابسلا وأ ليسلا ربقلا نم تيملا جرحأ مث دحأ تيملا نفكب عربت ول اذهلو «كيلمتلا هيف

 ‹«تيمل نود يحلا يف ققحتي وهو ماهفإلا مالكلاب دارملاف رح يدبعف كتملك نإ :لاق ول اذكو .«تيملا ةثرول ال

 تيملا ملكتأ" :هو رمع لاقف "اقح مكبر دعو ام مت دجو له" :نيكرشملا نم ردب ىلتقل اتع لاق :تلق نإف

 َكَنِإل :ىلاعت هللا لاق :تلاقو يطا ةشئاع هتور :تلق ."'ءالؤه نم عمسأب متنأ ام" :ككلع لاقف "كلبا لوتس اي

 ع يبلاب صتخم وهف تبث نئلو «(۲۲:رطاف) روبل يف ْنَم عِمْسُمي َتْنَأ امو :لاقو «٠۸:لمل) 4 ىَنَْمْلا ٌعِمْسُن ال
 و ا ليي ا طفوا كلل ةوك نأ زوجيو «هل ةزجعمو

 هنم ضرغلاو «ةرايزلا لوحدلا نم دارملا نأل ؛هتوم دعب هيلع لحدف "كيلع تلحد نإ" :فلح ول ثنحي ال اذكو

 لحد وأ ىرخأ ٍةجاحل وأ هريغ ىلع لحد نأب لوحدلاب هدصقي مل ول اذهلو ؛هريقحتب هتناهإ وأ هميظعتب هماركإ

 «ةرايزلل هيف سولجلا داتعا اذإ الإ هيلع ًالوخد نوكي ال ةلظلاو دجسملاك ةرايزلل هيف سلجي ال عضوم يف هيلع
 ةايحب نيميلا ديقتي لاعفألا هذمب فلح ول اذهلف «تاومألا نود ءايحألا هب صتخي امم لاعفألا هذه نأ :لصاحلاو

 (ئيع «صلحختسم) .توملا دعب لكلا ققحتي الو بطاخملا



 كلذ ريغو لتقلاو برضلا يف نيميلا باب ۸۱ ناعألا باتك

 .ثنح اهضع وأ اهقنح وأ اهرعش ّدمف هتأرما برضي ال ضار ل ر لجفلا فال
 اهقلح رصع يأ هفتن وأ لحجر فلح ول يأ الف لسغي ال فلح نأب

 بيرق رهشلا نود ام .ال الإو ثنح هب ملع نإ ءتيم وهو اذكف انالف لعقأ مل نإ
 فلاحلا يأ

 .ذيعب هقوف امو
 توملا ىلإ ولو رهشلا رهشلا يأ

 هتوم دعب هسم وأ هلمح وأ هلسغف هسمب ال وأ هلمحي ال وأ انالف لسغي ال :فلح ول يأ :لمحلاو لسغلا فالخب

 ققحتيو ريهطتلا هنم دوصقملاو «ةلاصإلا وه لسغلا نأل ؛يحلا يف ققحتت امك تيملا يف ققحتت ءايشألا هذه نأل ؛ثنحي

 تورلا دعب قو اهيا لملاو ترا رفيقا الف زوم هل للا لق هيلع لم ىلع للاب رهط هنأل ةا ق
 هذه نأ :لصاحلاو «يحلا يف امك توملا دعب ققحتيف «ةقفشلا وأ ميظعتلل سملاو «"ًأضوتيلف اتيم لمح نم" :#ك#ع لاق

 (حتف «ٰييع) [575/» :قئاقحلا نييبت] .بطاخملا توم دعب هلعف نإ ثنحيف «يحلاو تيملا هيف كراشي لاعفألا

 يف ءايشألا هذه ققحتيل هتوم دعب كلذ هب لعف اذإ اهلك هوجولا يف ثنحي ثيح هّسمب ال فلح نأب :سملاو

 اهقلح رصع وأ اهرعش دم فلحلا دعب مث «هتأرما برضي ال نأ فلح ول يأ :هتأرما برضي ال (نيع) .تيملا

 هبو «ثنحي ال :يعفاشلا دنعو ءايشألا هذه يف دوحوم وهو «ماليإ برضلا نأل ؛ثنح «نانسألاب اهمحل ذأ وأ

 تناك نإو «ثنحي بضغلا ةلاح يف ءايشألا هذه تناك اذإ :ليقو ءبرضب تسيل األ ؛انخياشم ضعب لاق

 ىح اهصرق وأ نيكسلاب وأ ديلاب امرض وأ اهرعش فتن ول اذكو «برض ال حازم هنأل ؛ثنحي ال ةبعالملا يف

 (حتف) ۳۷۲/١[ :قئاقحلا زمر] .ثنحي ال أطح ةبعالملا يف اهاذآ ول

 () :ققيا هيو ماليإلاك a El .احزامم ولو اهصرق وأ نانسألاب :اهضع وأ
 ملعي فلاحلا ناك نإف «تيم نالفلاو «قلاط تأرماف يأ ءاذكف انالف لتقأ مل نإ :فلح اذإ يأ :انالف لتقأ مم نإ

 حورلا ذإ ؛هيف حورلا ةداعإ ىلع رداق ىلاعت هللا نأل ؛نيميلا داقعنال ؛لاحلا يف ثنح فلح نيح تيم ًانالف نأ

 ملعي مل نإ يأ "ال الإو" :هلوقو ءامسلا دوعص ةلأسمك ةداع زجعلل ؛لاحلل ثنحي مث «هلتق نكميف ءتومب ال

 سايق ريصيف «ةمئاق ةايح الو «هيف ةمئاقلا ةايحلا ةلازإ ىلع هنيمب دقع هنأل ؛ثنحي ال فلحلا تقو هتوع. فلاحلا

 روصتلا نأل ؛ثدحي :فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع اذهو ءروصتي ال كلذو ام هيف نكي مل اذإ زوكلا ةلأسم

 (حتف) ۳۷۲/١[ :قئاقحلا زمر] .هنايب رم امك «هدنع نيميلا داقعنال طرشب سيل

 وأ بيرق ىلإ" :هلوقب ىون نإ امأف «ةينلا مدع دنع ديعبلاك لحألاو بيرقلاك عيرسلاو :بيرق رهشلا نود ام

 هنيد نيضقيل فلح ولف «هتين تحص بيرقلا يف رثكأ وأ ةنس ىون ول تح «ىون ام ىلع وهف ةنيعم ةدم "ديعب
 رهشلا يضم دعب هاضق نإو «ثنحي مل رهشلا نود ام يف هاضق نإف ءرهشلا نود ام ىلع هنيمب دقعني «بيرق ىلإ

 (حتف) .ىوتفلل راتخملا وهو يضاقلا ىلإ فلاحلا عفدو هيلع فولحملا باغ ولو «ثنحي

 (ييع) .هقوف امو رهشلا وهف ديعب ىلإ هنيد نيضقيل فلح ول نح :ديعب



 كلذ ريغو لتقلاو برضلا يف نيميلا باب AY نامبألا باتك

 ةقوتس وأ اار رب ةقحتسم وأ ةج رهنب وأ افويز هاضقف مويلا هنيد نيضقيل
 ا هاضق ول يأ هنيه ي نيدلا فلاحلا يضقف يأ نالف فلح ول يأ

 و

 ل ءاضف هب عيبلاو ذل

 مهاردلا هيلع تفاز نم ذوحأم ءافويز نيدلا فلاحلا ىضقف «نالف نيد نيضقيل فلح نم يأ :خلإ هنيد نيضقيل
 ام ليقو «لاملا تيب هدري ام فيزلا نأل ؛ةدرلا يف ةجرهنبلا نود ام وه :ليقو ءاهيف شغب هيلع ةدودرم تراص يأ

 برعم ةحرهنب فلاحلا ىضق وأ ءراجتلا هدري الو «ناطلسلا راد ريغ يفو برضلا راد ريغ يف مهاردلا نم برض

 يعي راجتلا اهدرتو ءرثكأ هشغو «لقأ ةضفلا نم مهاردلا هذه ظح ينعي يفنلل نونلاو ظحلا رهبلاو «هرهنب

 يلا يهو ءاحلا حتفب ةقحتسم مهارد هاضق وأ «فيزلا نم أدرأ وهو «مهنم لهسملا اهلبقيو «مهنم يصقتسملا

 .ءاضقلا دعب قحتسم اهقحتسا

 ول اذهو «ةيسنجلا مدعي ال وهو ءابيع هيف نأ ريغ ةقيقح مهارد فيزلا نأل ؛ثنحي الو هفلح يف يأ "رب" :هلوقو

 ملسلاو فرصلا يف قحتسملا هزاجأ ول نح حيحص قحتسملا ضبقو ربا كلذكو ءايفوتسم راص هب زوجت
 فويزلا اولعح يلا سمخلا لئاسملا ىدحإ ةلأسملا هذهو كلذ عيمج يف ثنحي هب كلام دنعو «زاج قارتفالا دعب

 .دايحلاك اهيف

 مدعي ال حيحصلا ضبقلا دعب درلا ذإ ؛ققحت ام دعب ربلا هدرب عفتري الو «حيحص ةقحتسملا ضبق نأ :لصاحلاو

 ءربلا طرش دجوف «مهاردلا نم فانصألا هذه ءاضقف ءدرلاب صقنلا لبق تلحنا دق نيميلاو «هصقني لب ضبقلا

 (قنع حف: E CS لف

 (عءط) .اليلق هيف شغلا نوكيو لاما تيب هدريو راجتلا هذحأي ام وهو فيز عمج وهو افويز هنوك لاح يأ :افويز

 يأ «هقاتس ةيسرافلاب يهو صاصر اهطسو لا ءاتلا ديدشتو ةلمهملا نيسلا حتفب ةقوتس هاضقو يأ ] :ال ةقوتس وأ
 ئأ "[ضاضر ول" :ةلوق ىلع فطغ [(ييع) .مهاردلا سنج نم اسيل ةقوتسلاو صاصرلا نأل ؛هنيمب ف فلاحا ربي ال

 :يحركلا نعو «ةحرهنبلا نم أدرأ ةقوتسلاو «هنيمي يف ربي ال ةقوتس وأ ًاصاصر هنيد نيضقيل هفلح يف فلاحلا ىضق ول

 ءذخؤت مل ساحنلا اهبلغ اذإ ةجرهنبلا :"ةيفسويلا" يفو «رثكألا بلاغلا وه ساحنلا وأ رفصلا ناك ام مهدنع ةقوتسلا

 ةقوتسلا ديقو «نايب الب هريغل اهيطعي الف ءاهذخأب يضر اذإ هللا يقتي نأ هيلعو «سولف امنأل ؛اهذحأ مارحف ةقوتسلا امأو

 يف ربلا مدع هحوو «بلاغلل ةربعلا نأل ؛ثنحي ال ةقوتس لقألاو ةضف رثكأ ناك ول هنأل ؛ساحنلا وأ رفصلا نم بلاغلاب

 (يئيع «حتف) .زوجي ال ملسلاو فرصلا يف امي زوحت ولو مهاردلا سنج نم اسيل امهنأ ةقوتسلاو صاصرلا
 هنيد ضوع هنم عابف ءنالف نيد نيضقيل فلح نمف «نيدلل ءاضق نيدلا ضوع حيحصلا عيبلا يأ :ءاضق هب عيبلاو

 عماجلا" يف عيبلا ضبق طارتشاو «عيبلا درجمم تققحت دقو «ةصاقملا ةقيرط نيدلا ءاضق نأل ؛هنيمب يف رب دقف ادبع

 عيبلا يف كلم ال هنأل ؛ةصاقملا عوقول عيبما ضبق طرتشي ادساف عيبلا ناك ولو «ربلل طرش هنأ ال ًاقافتا عقو "ريغصلا

 (حتف) ۳۷۳/١] :قئاقحلا زمر] .هنيعب يف ربو ةصاقملا تعقو نيدلا لثم هتميق تناكو هضبق اذإف «ضبقلاب الإ دسافلا



 كلذ ريغو لتقلاو برضلا يف نيميلا باب م ناميألا باتك

 هلك ضبقي ىتح هضعب ضبقف «مهرد نود امهرد هنيد بقي ال ةبهلا ال
amالتم نالف نم  f ht E et : 

 ثدي مل ءاذكف ىوس وأ ريغ وأ ةئام الإ لام يل ناك نإ .يرورض قيرفتب ال اقرفتم
 الثم رح هدبعف يأ

 .اهضعب وأ اهكلمب

 نأل ؛ ءاضق نوكي ال نيدلا نئادلا ةبه وهف هنيد نيضقيل فلح ولف «نيدلل ءاضق نيدلا ةبه سيل يأ :ةبها ال

 هئاربإب ةتقؤم تناك اذإ نيميلا لطبتف «ةصاقملا ققحتت الف «بلاطلا نم نيدلل طاقسإ ةبهاو «نويدملا لعف ءاضقلا

 تقو ربلا روصت نأ هلصأ ىلع ءانب فسوي يبأ فالح هيفو «ءاربإلا دعب روصتي ال ءاضقلا نأل ؛تقولا لبق

 (حتف) ۳۷۳١/١[ :قئاقحلا زمر] .ٌرم ام ىلع طرش امهدنعو «هدنع رغب سيل و
 هثنح طرش نأل ؛هرحآ يف هضعبو راهنلا لوأ ق هضعب ضبق نأب يرايتحا قيرفتب يأ :خ! ضبقي ا

 دنع ماد امف هلك لوانتيف «نئادلا ىلإ ةفاضإلاب فرعم نيد ىلإ ضبقلا فاضأ هنأل ؛قيرفتلا فصوب لكلا ضبق

 هنيد ضبقي ال :لاق نأب مويلاب ديق ولو ءطرشلا وهو ءلكلا ضبق مدعل ؛ثنحي ۾ اک قف ءيش نوبدلا

 لكلا ذحأ ثنحلا طرش نأل ؛ثنحي م اتیش هنم ضبقي م وأ ًاقرفتم مويلا يف ضعبلا ضبقف «مويلا مهرد نود ًامهرد

 د CE قرفلاو «ثنح مهرد نود امهرد نيد نم تضبق نإ :لاق ولو ءدحوي د

 ٹنحي مل اقرفتم ضعبلا ضبق وأ اعمتج لكلا ذأ اذإ «قيرفتلا ةفصب لكلا ضبق لوألا يفو ًاقرفتم ضعبلا ضبق

 (حتف) 774/١[ :قئاقحلا زمر] .ثنحلا طرش مادعنال

 «تانزو وأ نيتنزو يف هضبقي نأ وهو يرورض قيرفتب ًاقرفتم نيدلا ضبق اذإ ثنحي ال يأ :يرورض قيرفتب ال
 اذإف ءاهنم ئثتسم ردقلا اذه ريصيف ةدحاو «ةعفد لكلا ضبق رذعتي دق هنأل ؛تانزولا نيب رحآ المع لمعي ملو

 لغاشت ول ام فالخب «تاقرفتملل عماج سلجملا نأل ؛ةدحاو ةنزوك تانزولا تناك نزولا لمعب الإ لغاشتي مل

 (ييع «حتف) .يرورضلا قيرفتلا يف رفزل افالخ «ثنحيف «ضبقلا سلحب فلتخي هب نأل ؛رخآ لمعب
 هيلإ فاضملا فذحف مهرد ةئام ريغ لاق وأ يأ :ريغ وأ (نييع) .خلإ ناك نإ :لاق ولو يأ :لام يل ناك نإ

 (ييع) .مضلا ىلع فاضملا ىبو
 ريغ وأ مهرد ةئام الإ لام يل ناك نإ" :لاق نم يأ [(نيع) .اهمامتب ةئاملا كلمب يأ ] :خلإ اهكلمب ثنحي مل

 ىلع داز ام يفن فرعلا يف دارملا نأل ؛ثنحي مل «نيسمخ وأ ةئام الإ كلمي ملف "رح يدبعف ةئام ىوس وأ ةئام

 "ريغ"و ءدجوي ملو ةئاملا ىلع ةدايزلا كلم هثنح طرشف ءاهئازجأ عيمجب اهؤانثتسا ةئاملا ءانئتسا نأل ؟ةئاملا

 ةراجتلا ضورعو ريناندلاك ةاكزلا لام نن نب لوكت نأ ةدايزلا يف طرتشيو ."الإ" لثم ءانثتسالا ةادأ "ىوس"و

 (ييع ؛صلختسم «حتف) .ثنحي مل ةئاملا ىلع ادئاز ةراجتلا ريغل رودو عايضو ضورع هل ناك ولو «مئاوسلاو
 (ييع) .ةئاملا ىلع ةدايزلا كلم هثنح طرش نأل ؛ةئاملا نود ام وهو ةئاملا ضعب كلمي وأ يأ :اهضعب وأ



 كلذ ريغو لتقلاو برضلا يف نيميلا باب A٤ ناميألا باتك

 لحدي رعاد لكب هَنملعُيل لاو هفلح ولو .ةّرمب رب هتلعفيل .ادبأ هكرت اذك لعفي ال
 رعادلا يلاولا فولحم ا نملعيل

 لوبق ة الب ةبهلاب رب .هتيالو مايقب ديقت دلبلا
 اندنع هل بوهوملا ا هفلح يأ

 يضتقي لعفلا نأل ؛ادبأ هكرتي نأ هيلعف ولحلا لكأي ال :الثم ءاذك لعفي ال فلح نم يأ :خلإ اذك لعفي ال

 ل يهتنيو «ثنح ةرم لعف ولف «هسنج يف ًاعئاش ادرف لوانتيف «معت يفنلا يف ة ةركنلاو ءاركنم اردصم

 (ييع) .ماودلل لعفلا كلذ كرتي نأ فلاحلا ىلع يأ :ادبأ هكر ت (ييع ؛حتف) .اهلك يف الإ ثنحي مل ًايناث
 ةرم هلعفف اذك نلعفيل فلح نم يأ [(نيع) .ةدحاو ةرم هيلع فولحملا لعفب هني يف رب يأ | :ةرمب رب هنلعفيل

 هرجع يف هلعفي ملاذإو «صتخيف تايثإلا عض صوم يف هك ؛نيعم ريغ دحاو لعف مزتلملا نأل ؛هنيمي يف ّرب ةدحاو

 وأ اهركم وأ ناك ايسان لعف يأب ربيو ءفسوي يبأل افالخ «لعفلا لحم تاوفل ؛هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف ثنحي
 ثنحي هيف لعفي ملو تقوب ةتقوم تناك نإو «ةقلطم نيميلا تناك اذإ اذهو «ةباينلا هيف يرحب اميف ليكو تلا قيرطب

 [؟١/374 :قئاقحلا زمر] .سأيلا عقو نأب قبي مل نإ ثنحي الو «تقولا رحآ يف ايقاب ناكمإلا ناك نإ تقولا ضع

 (نيع) .ًالجر فلح ول يأ ماللا ديدشتب :هفلح ولو (صلختسم)
 (يحص) ٠ :ثيبح كنم ئأ ةلمهملا لادلاب :رعاد لكب (ييع) .هدلب رمأ يلوتم يأ :لاو

 نأل ؛فلحملا ةيالو لاحب ديقتي ديقتي نيميلاف دلبلا لحد دسفم لكب هتملعيل الحر يلاولا فلح ول يأ :خلإ مايقب ديقت

 اذكو «توملاب نوكي ةيالولا لاوزو «مالعإلا يف ةدئاف ال ةيالولا لاوز دعبو «ةسايسلاب هرش عفد هنم دوصقملا

 صتخي ال يعفاشلا لوقو دمحأو فسوي يبأ نع ةياور يقو «نيميلا تعفترا ةيالولا تلاز اذإف «ةياورلا رهاظ يف لزعلاب
 ىلوي هنأ لامتحال ؛ةلمحلا يف ديفم هنأل ؛لزعلا دعب يلاولا ىلإ عفرلا فلحتسملا ىلع بجيف «هتيالو مايقب مالعإلا

 .مكحلا هيلع تبي الف موهوم لامتحالا اذه نأ :ةياورلا رهاظ هجو «رعادلا بدؤيف ًايناث
 وأ وه تام اذإ الإ ثنحي مل «هملعي ملو رعادلا ملع ول فلاحلا نإ مث «هلزعب ال هتومب عفرلا لطبي فسوي يبأ نعو

 دسفملا وه نيتلمهملاب رعادلاو «لعفلا نع سأيلاب لب كرتلا درحم ةقلطملا نيميلا يف ثنحي ال هنأل ؛لزع وأ فلحملا

 اهضعب يف عقوف فلتحا نتملا خسن نإ :حتفلا يف لاقو (صلختسم «ئيع) .ناحدلا ريثك يأ رعاد دوع :مهطوق نم

 هذه ىلع ئيعو نيكسمو يعليزلا حرشو «"دلبلا لحد" :هلوق ركذي مل ضعبلا يقو «دلبلا لحد رعاد لكب هنملعيل
 يف رعاد لكب ملعي نأ هنكمي ال هنأل ؛هرهاظ ىلع سيل "رعاد لكب هنملعيل" :هلوق نإ :يعليزلا لاق اذهلو ,ةخسنلا

 .دلبلا لحد وأ هدلب يف وأ هفرعي رعاد لك :هدارم اغنإو ءايندلا

 (ٰييع) .هل تبهو :هلوق درجمب هني يف ربي نالفل هدبع بهي نأ فلح ول يأ :رب

 :هلوق درجمع هني يف رب هل بوهوملا لبقي ملو هل هبهوف نالفل هدبع بهي نأ فلح ول يأ :لوبق الب ةبهاب رب
 د ةرضح نأل ؛ايئاغ هل بوهوملا ناك نإ اعامجإ ثنحي مل «لبقي لو هل هبهوف بهي ال نأ فلح ولو ؛"هل تبهو'



 كلذ ريغو لتقلاو برضلا يف نيميلا باب مه نامبألا باتك

 ىلع درولاو ؛جسفنبلاو نيمسايو درو مشب ثحي ال ًاناحير مشي ال .عيبلا فالوب
NETجسفنبلا مسا يأ نيسل  

 0000 «ثنح 00 زاجأو يوصف حور جوري 9 فلخ .قرولا
 ةأرم

 قو لقب مل ام تنحي ال :لؤق قفز لافو ءاناسحتنا كح ارضاح ناك نإو هح ظرف هل ةيوهوملا د

 فلح ول ام فالخب يأ "عيبلا فالخج" :هلوقو «ةبهاك ةيصولاو رارقإلاو ةقدصلاو ةيراعلاو «ضبقي ملو لبقي مل ام :لوق
 متيف ء«ضوع الب كيلمت ةبهلا نأل ؛هنيمب يف ربي ال لبقي ملف "كنم يدبع تعب" :هل لاقف نالف نم هدبع عيبي نأ

 نم كيلمت هنأل ؛عيبلا فالخب ءاهمكح ال ةبهلا ثنحلا طرشو «كلملا وهو «مكحلا توبث طرش لوبقلاو «بهاولاب

 عيبلا نم دسافلاب ثنحيو «علخلاو حاكنلاو نهرلاو ملسلاو فرصلاو ةراحإلا عيبلا ريظنو «مامبإلا متي الف نيبناحلا

 (حتف) ۳۷٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .ةبهلاو
 ادرو مشف ًاناحير مشي ال فلح نم يأ :خإ درو مشب ثنح ال (نيع) .لوبق الب هيف أربي ال ثيح :عيبلا فاالخب

 ُرَجْسلاَو ْمُجَنلاَوإ» :ىلاعت لاق ءافرع ةذلتسم ةحئار هلو «هل قاس ال تابنل مسا ناجا نأل ؛ثنحي ملانيمساي وأ

 نأ انفرعف ءرحشلا ريغ ناحيرلا لعح دقف ,(1؟:نمحرلا) ناَحْيَرلاَو ٍفْصَعْلا وذ ٌبَحْلاَوإ» :لاق مث .3:نمحرلا» نادي
 امهرهزل ةبيطلا ةحئارلا امنإو «ةذلتسم ةحئار امم سيلو «قاس نيمسايلاو دروللو «ناحير هل قاس ال امو رجش قاس هلام

 (صلختسم «ئيع) . .نيحايرلا نم هبشأ امو سآلا مشب ثنحي :"طوسبملا' يقو «لحرفسلاو حافتلا اهبشأف ءامحل ال

 N RE ES ادرو وأ اجسفنب يرتشي ال فلح ول نيح :خإ درولاو جسفنبلاو
 يف امأو «ةقيقحلا ىلع عوقولل اورق فرعلا تاكف اض فرحا قوا قررنا ف ةف هنأل ؟تاياؤرلا ةقافتاب

 هب داري قلطأ اذإ هنإف «هنهد ىلع عقيف ةفوكلا لهأ فرع يف امأو «دادغب لهأ فرع يف قرولا ىلع عقيف جسفنبلا

 لاقو «فرعلا ىلع تبي ءيش اذه :تلق اا رفا عماجلا ةياور وهو «جسفنبلا عئاب هعئاب ىمسيو «نهدلا

 .انيمساي ال ًاقبنز ىمسي هنهد نأل ؛نهدلا لوانتي ال درولا سايق نيمسايلا :يعليزلا

 نصغ ىلع رفصأو ضيبأ قرو وهو «ريثك هنم ماشلا ضرأ يفو ءروهشم رهزل مسا قبنزلا نأل ؛حيحص ريغ اذهو
 هل نكي مل اذإ اذه «قرولا لوانتت ءانحلا اذكو «قبنزلا نهد ىمسيو «نهدلا هنم لمعيو «ةيكذ ةحئار هل قدتسم

 حرش ف نأ ملعا مث (حتف) [”اه/١ :قئاقحلا زمر] .قوقدملا ىلع عقت انفرع يف ءانحلا :"يفاكلا" يقو «ةين

 «ىرخأ ةخسن ةخسنلا هذه دعاسي ملو «قرولا ىلع درولاو نهدلا ىلع جسفنبلا :اذكه نعملا عقو "صلحختسم"

 (يشحم) .نعملا خسن رثكأل ة E و ا و و م سلال لا

 جورتي ال فلح نم يأ :جوزتي ال (ط) .نهدلا ىلع ال انفرع يف قرولا ىلع نيميلا يف ناعقي يأ :قرولا ىلع
 ؛ثنح «"تيضر وأ تلبق" :لاق نأب لوقلاب جيوزتلا زاحأف فلاحلا غلبف «هنذإ ريغب هريغ لحجر هحوزف «ةأرما

 ةياور وهو «ثنحي ال :ةثالثلا دنعو «ءادتبا هلكو هنأك ءادتبالا يف ليكوتلاك ءاهتنالا يف لوقلاب ةزاحإلا نأل

 - :لعفلاو لوقلا نيب قرفلاو «ثنحي ال ءطولاو رهملا قوسك لعفلاب زاجأ نإو يأ "ال لعفلاب و" :هلوقو «دمحم نع



 كلذ ريغو لتقلاو برضلا يف نيميلا باب ۸٦ نامبألا باتك

 وأ سلفم ىلع نيد هلو هل لام ال هنأب فلح .ةراجإلاو كلملاب هرادو .ال لعفلابو
 هل ناك دق هنأ لاحلاو يأ لجر يأ هيلع فولحما راد يأ

 .ثنحني مل ء
 لام. سيل نيدلا نأل يغ يأ ةزمهلاب

 اذإو «هلوقب دقعلا تبثي مل نإو هلوقب تبثي مكحلاف لوقلاب زاحأ اذإف «لوقلاب صتخي فرصت حاكنلا نأ =

 .لوألا راتخملاو ا ثنح :ليقو ؛ثنحلا ط رش مدعيف «داقعنالا الو مكحلا ال هلعفب تبثي م لعفلاب هزاجأ

 (صلختسم «ٰييع)

 ال ءدقعلاب اضرلا ىلع هتلالدل ثنحي ال يأ :ال (نييع) .اهرهم ىطعأ وأ اهثطو نأب لعفلاب زاجأ ول يأ :لعفلاب

 وأ كلم تناك ءاوس نالفل ةنوكسم اراد لخدف نالف راد لحدي ال فلح نم يأ ا هرادو (يئيع) .دمع هنذل

 ال زاحلا مومع رابتعاب ناك ببس يأب هنكسي ام لخدف ءافرع نكسملا هب دارملا نأل ؛ثنحي ةراعإ وأ ةراحإ

 .ةدارم كلملا يهو ةقيقحلا نأل ؛كلملاب الإ ثنحي ال :يعفاشلا دنعو «ةراعتسملاو ةرجأتسملا نيبو ةكولمملا نيب

 (صلحختسم) 75/1١*[ :قئاقحلا رمر]

 (ييع) .ثدحي كلم هل ةنوكسم اراد لحدف "نالف راد لحدي ال" :فلح ول ىح كلملاب نوكت يأ :كلملاب

 (ئيع) افرع نكسملا هب دارملا نأل ؛ةراعإلاب اذكو «ةراحإلاب نوكت ةراد يأ :ةراجإلاو

 يف ثنحي ال نيغ ىلع وأ هسالفإب مكح لحر ىلع ًانيد هل نأ لاحلاو يل لام ال هنأب فلح يأ :خإ هنأب فلح

 لغش نع ةرابع هنأل ؛لاحلا ىلإ رظنلاب فصوو ةاكزلا هيف بجو يح لآملا ىلإ رظنلاب لام نيدلا نأل ؛هفلح

 :ةثالثلا دنعو «كشلاب ثنحي الف «لاحلا ىلإ رظنلاب همزلي الو لآملا ىلإ رظنلاب همزلي ثنحلاف «لاع. سيل هنأو ةمذلا

 (حتف) .ثنحي الف ةقيقح هضبق روصتي ال ةمذلا يف فصو ًارسوم وأ ارسعم

 (ييع) .هسالفإب يضاقلا مكح لحجر وهو ديدشتلاب :سلفم ىلع



 اهماكحأو دحلا طئارش AY دودحلا باتك

 دودحلا باتك
 اهماكحأ نايب يف يأ

 ا ا ا اج سا راسا :انزلاو «ىلاعت هلل ةرّدقم ةبوقع :دحلا
 دحلل بجوملا يأ ةردقمو ةنيعم يأ عرشلا يف يأ

 .جورخلاو لوخدلا نع سانلا هعنمل ادادح باوبلا يمس هنمو ةغل عنملا وهو دح عمج وهو] :دودحلا باتك

 ببس ناعبألا نأ امك عانتمالل ببس دودحلا نأ :دودحلاو ناميألا :نيباتكلا نيب ةبسانملا ۳۷۷/١([ :قئاقحلا زمر)

 اهضعبو «رمخلاو انزلا دحك اصلاح هللا قح اهضعب تابوقع دودحلاو ءلعفلا يفن ىلع فلحلا ناك نإ هل

 (حتف) .امهنم ىوقألا مدقو لوألاب أدتباف «فذقلا دحك دابعلا قحب بوشم

 :هل لاقي ةرحآلا يف ناك نإ ةيانجلا يف ملألا نم ناسنإلا قحلي ام نأ :ةبوقعلاو باقعلا نيب قرفلا :خلإ دحلا

 نم هيلع ماقي نم نوك :هطرشو «هبئان وأ مامإلا ةماقإ دحلا نكرو «ةبوقعلا :هل لاقي ايندلا يف ناك نإو «باقعلا

 «ةحصلا دعب الإ ةقلخلا فيعضو ضيرم ىلع الو «ناركسو نونج ىلع ماقي الف «ندبلا ميلس رابتعالا لهأ

 هيلع ماي نق نارا :هتمكحو «رمح برش وأ فذق وأ انز نم ةريبك باكترا :هببسو

 ديقو «مكاحلا يأر ىلإ ضوفم هريدقتو ءاعرش ةردقم ريغ ةبوقع هنإف ريزعتلا نع ازارتحا ةردقم" :هلوقب ديقو
 ةعبرأ ىلع تا يدعو ءدابعلا قح وهو ءرودصلا ءافشل عرش هنإف «صاصقلا نع ازارتحا ' لا هلل ةف :هلوقب

 :ىلاعت هللا لاق امك ناصقنلاو ةدايزلا عن. سيل ام :اهنمو «دودحلا وهو ناصقنلاو ا وا :اهنم :ع اونأ

 دعب يف الو يناثلا نامزلا يف مويلا اذه يف بسكت اذام ملعت ال امف "4: نامقل) ادع بكَ اَذاَم نفت يِرْذَت امو

 ةدايزلا نود ناصقنلا عنمل وه ام :اهنمو «مامإلا دنع طرشلا رايخ وهو «ناصقنلا نود ةدايزلا عنل وه ام :اهنمو «دغ

 (ف) .ةيانحلا ىلع اقحتسم ناسنإلا قحلي يذلا مل ألا يه :ةبوقع (حتف «صلختسم) .رفسلا ةدمك

 ام ءاج يلا زاجحلا لهأ ةغل يف رصقلاب انزلا :لإ انزلاو (يع) .ىلاعت هلل ًاقح بحت يأ فوذحمب قلعتم : :هلل
 اغإو فلألاب بتكيف دحب لهأ ةخل يف دملابو ,ءايلاب بتكيف «(۳۲:ءارسإلا) ینّرلا 0 الو :ىلاعت هللا لاق نآرقلا

 ءطو دارملاو «ةطاوللا نع ازارتحا ' لبق يف ءطو" :هلوقب ديقو «يعطقلاب هدح توبث عم هترثكل ؛هيلع مالكلاب أدب

 اذكو ءانزب سيل هنإف «ةكولمملاو ةحوكنملا ءهطو نع زارتحا "كلم نع لاح" :هلوقو ءيبصلا لعف جرخيل لحرلا
 «ضئاحلا هتمأ وأ ضئاحلا هتأرما ءطو نع زارتحا

 ءاهالوم نذإ ريغب ةمأ وأ دوهش ريغب ةأرما لحر جوزت اذإ اميف حاكنلا كلم ةهبش نع لاح يأ "هتهبشو" :هلوقو
 قلعتي الف «نويدملا نوذأملا هدبع وأ هبتاكم ةيراج وأ هنبا ةيراح لحرلا عئطو اذإ اميف نيميلا كلم ةهبش نع لاحو

 امنإو «مئاهبلاو ةتيملاو يهشتلا دح غلبت مل يلا ةريغصلاك ةاهتشملا ريغ ءطوو «هركملاو يبصلاو نونجملا ءطوب دحلا

 تاهبشلاب دودحلا اوءردا" :الكلع هلوقلف ؛ةهبشلا مدع طارتشا امأو «حابم هيف ءطولا نأل ؛كلملا نع ولخلاب ديق

 اه قلعتت ال ةسمالم هنود امو كلذب ققحتت ةطلاخملا نأل ؛ناتخلا ةزواحم نم ءطولا يف دبالو "متعطتسا ام

 (حتف «صلختسم) .اهريغو ةعحرلا توبثو جحلا داسفو موصلا ةرافكو لسغلا نم ءطولا ماكحأ

 قف



 اهماكحأو دحلا طئارش A۸ دودحلا باتك

 ءطولاب هل ءانزلاب ةعبرأ ةداهشب تبثيو «هتهبش و كلم نع لاح لبق 2 ءطو
 | ةهبش نع لاح يأ حاكنو ني كلم ي

£ 

 دنع انزلا تبثي يأ :ةعبرأ ةداهشب تبثيو (نييع ءط) .انراد يف ًايمذ ولو قطانلا علاطلا فلكملا ءطو يأ :ءطو
 ءطولاب نودهشي الو «مارحلا لعفلا ىلع لادلا وه هنأل ؛انزلا ظفلب نودهشي لاحر ةعبرأ ةداهشب مكاحلا

 «كلذك اهعماج وأ جرفلا نود اميف اهئطو هلعلف ءلامتحا امهيف نألو «مارحلا ىلع نالدي ال امهنأل ؛عامجلاو
 ا :ىلاعت هلوقب و ١(« ه:ءاسنلا) كركم ةر َنهْيلَع اودهشتسافإل :ىلاعت هلوق وهو «صنلاب ةعبرألا طارتشاو

 نألو "كتلاقم قدص ىلع نودهشي ءادهش ةعبرأب تيا" :هتحوز فذق يذلل الع هلوقبو «(4:رونلا) ءادهش عير
 ددعلا نم لقأ ةداهشب الو «يضاقلا ملعب تبثي الف «هيلإ بودنم وهو «رتسلا عم ققحتي ةعبرألا طارتشا يف

 ادحاو نيقرفتم اودهش ول يح ءاندنع انزلاب ةداهشلا ةحصل طرش سلعجملا داحتاو .ءاسنلا ةداهشب الو ءروكذملا

 (ئيع «نيكسم «صلختسم) .يعفاشلل افالخ فذقلا دح نودحيو ؛مهداهش لبقت ال دحاو دعب

 دهش اذإ يأ :مامإلا مهأسيف (ط) .كلذ ىلع نالدي ال امهأل ؛عامجلاو ءطولا ظفلب تبثي ال يأ :ءطولاب ال

 «ةيعرشلا هتقيقح يأ هتاذ نع لاؤسلا هنم دارملاو ءانزلا ةيهام نع :لوألا :ءايشأ ةسمح نع مامإلا مهأسي دوهشلا

 نم نأ لاؤسلا اذه نم ضرغلاو "لبق يق ءطو انزلا" :هلوقب فنصملا هيلإ راشأ امك جرفلا يف جرفلا لاخدإ يهو

 ريغب دحلا بحي الو «مارح نيحرفلا ةسامم نإف ءكلذك سيلو ءانز وهف مارح ءطو لك نأ معزي نم سانلا

 .وه ام انزلا نع هلأسي لامتحالا اذهلف «هريغو ذخفلا يق ءطولا اذكو «جاليإلا

 :ثلاثلاو ءدحلا بجي ال هاركإب ناك اذإ هنأل ؛اعوط وأ اهاركإ نز فيك :لوقي نأب هتيفيك نع لأسي :ناثلا

 بحي الف «يغبلا لهأ ركسع يف وأ «برحلا راد يف نوكي نأ لامتحال ؛نز نيأ :لوقي نأب انزلا ناكم نع لأسي
 «نونجلا وأ ابصلا لاح يف وأ ءانزلا دهع مداقت لامتحال ؛نز م لوقي نأب هنامز نع لأسي :عبارلاو ءّدحلا

 كلم اهيف هل نم. وأ «هنبا ةيراجب نز هنأ لامتحال ؛نز نم :لوقي نأب ةينزملا نع لأسي :سماخلاو «دحلا بجي الف

 بتل يبلا نأل ؛ةسمخلا ءايشألا هذه نع لاؤسلا هجوو ءدحلا هيلع بحي الف «دوهشلا اهيلع فقي ال ةهبش وأ

 (حتف «صلختسم) .ليصفتلا اذه ىلع ازعام رسفتسا

 عمج يضتقي سايقلا [(نيع) .روكذملا هحولا ىلع مكاحلا لاؤس دعب انزلا دوهشلا نيب نإ يأ ] :هونيب نإف

 ءروكذملا ىلإ عحريل ريمضلا درفأ هنكل ءاتافوطعمو ةيهاملا نم اهنع لاؤسلا عفد يلا هوجولا ىلإ اهدوعل ريمضلا

 ليملا "ةلحكملا يف ليملاك" :هلوقو «ةنيبلاب انزلا تبثي ام لق هنأل ؛نئاك ريغ رمأ يف ركذت يهو "نإ" ةملكب ركذو

 "ًارهجو ًارس اولدع" :هلوقو «لحكلا ءاعو ءاحلاو ميملا نعي نيتمضب ةلحكملاو «لحكلا اه لحكي لا ةبشخلا
 - ؛مهفرعي نمل مهنم لك زيمتي هجو ىلع مهتلحم ءامسأو دوهشلا ءامسأ اهيف ةقرو يضاقلا ثعبي نأ :ارس ليدعتلاو



 اهماكحأو دحلا طئارش ۸۹ دودحلا باتک

 هرارقإبو «هب مكح ا اورج ارلذظو ةلحكلا ف ليملاك اهئطو هانيأر :اولاقو
 قحلا روهظب انزلا بحومب  ؟امإل لحكلا ءاعو يآ 22١ جرفلا يف ةأرملا يأ لحرلا يأ ر

 A م امك هلأسو «هذر هب رقأ املك «ةعبرألا هسلاجم يف اعبرأ
 يضاقلا انزلاب رقملا رقملا سلاحم يأ تارم عبرأ يأ

 ءدهاشلاو يكزملا نيب يضاقلا عمجي نأ :ةينالع ليدعتلا لصاحو «ةداهشلا لوبقم لدع وه همسا تحت بتكيف =

 .هتيكز يذلا وه اذه :لوقيف

 :هلوقو «ءردلل ًالايتحا قوقحلا رئاس فالخب «هملعب يضقي الو «ةلادعلا رهاظب يفتكي ال يضاقلا نأ :لصاحلاو
 ؛هيلع دوهشملا ىلع دحلا ماقأو ممتداهشب انزلا بحومب مكاحلا مكح ءاولاقو اونيب نإف يأ طرشلا ءازج "هب مكح"

 يئتبي اميف عرشي الف «طايتحا عون هنأل ؛ليفكلا ذحأ ال دوهشلا نع لأسي نأ ىلإ هسبح زوجيو «قحلا روهظل
 (ييع «حتف «صلختسم) .ءردلا ىلع
 انزلا تبثيو يأ "ةعبرأ ةداهشب" ی :اعبرأ هرارقإبو .دوهشلا يأ لوهجلا ةغيص ىلع :اولدعو

 :يعفاشلا لاقو «كلذل هرارقإ ددع يف دازيف ءردلل ًالايتحا هتداهش ددع يف ديز هنأل ؛تارم عبرأ ينازلا اقان ضيا

 ةدايز فالخب ءروهظلا ةدايز ديفي ال لوألا راركتو ءرهظم رارقإلا نأل ؛قوقحلا رئاس يف امك ةرم هرارقإب يفتكي

 «سلاجم ةعبرأ يف تارم عبرأ هرارقإ مت نأ ىلإ هيلع دحلا ةماقإ رحأ اجل هنأ زعام ثيدح :انلو ,دوهشلا يف ددعلا

 يف ريمضلا «ةعبرألا هسلاحج يأ "هسلاحجم يف" :هلوقو «كلام لاق هبو ءبوحولا توبث دعب اهرحأ امل افود رهظ ولف

 درط كل يبلا نأل ؛دحاو رارقإ ةلزنمي كلذ ناك دحاو سلجم يف تارم عبرأ رقأ ولف رقملا ىلإ عحري "هسلاخ'
 ءطقف ددعلا ربتعي امنإو «سلاجملا فالتخا ربتعي ال :ىليل يبأ نبا لاقو «ةنيدملا ناطيحب ىراوت نح ةرم لك يف ازعام

 (صلختسم) ۳۷۸/١[ :قئاقحلا زمر] .كلذك دمحأ نعو

 اودرطا" :ه4و رمع لاقو «كلذك لعف اهتلء يبلا نأل ؛هدرطو يضاقلا هدر انزلاب رقملا رقأ املك يأ :هب رقأ املك

 نع هلأسي نأب ةداهشلا يف رم ام لثم انزلاب رقملا يضاقلا لأسو يأ "رم امك هلأسو" :هلوقو ءانزلاب يعي "نيفرتعملا

 نود ةداهشلا عنمي دهعلا مداقت نأل ؛نامزلا نع لأسي ال :ليقو «ةينزملاو هنامزو هناكمو هتيفيكو انزلا ةيهام
 هنأ فرعو «ينازلا لاح يف رظن ام دعب نوكي لاؤسلا اذهو «هابص يف نز هنأ لامتحال هلأسي هنأ حصألاو «رارقإلا

 .ناصحإلا نع هلأس هانز رهظو كلذ نيب اذإف «ةيانكلاب يفتكي الو الع لعف امك لقعلا حيحص

 ىلع اهيف لعافلا مسا ءاج يلا تاملكلا نم وهو جوزت اذإ لحرلا نصحأ نم داصلا حتفب نصح هنإ :لاق اذإف

 هل ةيالو ال نمم يضاقلا ريغ دنع هرارقإ ربتعي الو ؛همجرب مكح هطئارشب ناسحإلا فصو نإف «لوعفملا مسا ظفل
 ناك نإو «عحر دقف اركنم ناك نإ هنأل ؛كلذب هيلع ةداهشلا لبقت ال يح تارم عبرأ ناك ولو دودحلا ةماقإ يف
 .دمحم ًافالخ فسوي يبأ دنع دحي ال ةعبرأ هيلع دهشو نيترم انزلاب رقأ ولو ءرارقإلا عم ةداهشلا ربتعت ال أرقم

 (ينيع) .رقيو ءيحي مث هرصب نع بيغيو بهذي ىح مكاحلا وأ يضاقلا يأ :هدر (حتف) ۳۷۸/١[ :قئاقحلا زمر]
 (نييع ءط) .تارم عبرأ رقأ ام دعب انزلاب رقملا يضاقلا لأس يأ :هلأسو



 اهماكحأو دحلا طئارش ۹۰ دودحلا باتک

 .هليبس يلخ هطسو يف وأ 0 لق ةرارلا نع عرسال ووو اا

 دحلا طسو يف عحر يأ دحلا ةماقإ يأ

 ليفي اضف دع د دوق ل ا كلنا جو
 اجوزتم يأ نوم كلم. وأ حاكنب وأ بحتسا يأ

 E ا ا خا ولا جلا هال ا ل O REN «توع ئح ءاضف
 عساو ناكم

 (ييع) .قحلا روهظل يضاقلا وأ مامإلا يأ :هدح (نييع) .طورشلا نم ركذ ام رقملا نيب نإ يأ :هنيب نإف

 هعوجر ولو دحلا ةماقإ طسو يف وأ «هيلع دحلا ةماقإ لبق هرارقإ نع رقملا عجر نإف يأ :خلإ هرارقإ نع عجر نإف

 لمتحي ربخ عوحرلا نأل "هليبس ىلح" :هلوقو «ةبوت ةدرلا راكنإ نأ امك عوحر رارقإلا راكنإو «هبورهك لعفلاب
 هعوحرب لطبي الو «هرارقإب هبوجول دحي :ىليل يبأ نباو يعفاشلا لاقو «ةهبشلا تققحتف «هل بذكم الو «قدصلا

 ,BONN «هنع ةياور يف كلام لاق هبو «فذقلا دحو صاصقلاك راصف «ةداهشلاب بجو اذإ امك

 قحلا بحاصو «دبعلا قح قلعت امهيف نأل ؛فذقلاو صاصقلا فالخب «ةهبشلا ققحت نم رم ام :انلو ءالف الإو

 (يئيع «حتف «صلختسم) .ةنيبلا توبث ةحص طرش هيلع دوهشملا راكنإ نأل ؛ةداهشلا ةروص فالخبو «هبذكي

 (ييع) .هطسو يف ناك نإ دحلا متي مل وأ دحلا لبق عوجرلا ناك نإ دحي ملو هكرت يأ :هليبس يلخ

 رقملا ملعي نأ مامإلل بحتسي يأ [(ييع) .انزلاب رقملا هميلعتو يضاقلا مهيفت يأ ] :هنيقلت بدنو
 وأ تزمغ وأ تلبق كلعل" :زع امل لاق :83ع هنأل ؛تلبق وأ تسمل كلعل :هل لوقيو رارقإلا نع عوحرلا

 يراخبلا هاور «همجرب رمأ كلذ دنعف «معن :لاق ."ىّنكُت الو اهتكنَأ" :لاق هللا لوسر اي ال :لاق "ترظن

 يف بار هنأل ؛عوحرلا زعام ىلع 3ع يبلا ضرع امنإ :ليق نإف 50 :قئاقحلا زمر] .دوادوبأو دمحأو

 مث هنم رارقإلا كلذ لبق ءالقعلا جم ىلع مادو رارقإلا ىلع رصأ امل هنأ الإ نوللا ريغتم ءاج دق ناك هنأل ؛هلقع

 ليلد ال هللا نم فوخلاو ةبوتلا ليلد اريغتم هئيحب :انلق «"؟نونج كبأ «لهح كبأ" :لاقف لاؤسلاب هتهبش لازأ

 دعب زعامل لاق هنو ركب ابأ نأ يور دقو دحلا ارذي اك رغامل ايق "9؟نوتح كبأ ءلهج كبأ" :لاق امنإو «نونجلا

 (صلختسم) .مهدنع ًارهاظ ناك ددعلا اذه نأ تبثف كانمجر ةعبارلا تررقأ نإ :ةثلاثلا ةرملا

 (ييع) .انزلا هيلع تبث يذلا يأ :ًانصحم (ييع) .ةأرملا كلت تلبق كلعل :لوقي نأب يأ :تلبق كلعلب

 ناكم ىلإ هحرخيو «تومي ىح ةراجحلاب مكاحلا هبرض ًاجوزتم ينازلا ناكو دحلا بجو اذإ يأ :ءاضف يف هجر

 «ةرحلا ىلإ ازعام جرحأو «نينصحم اناكو زعامو ةيدماغلا مجرب رمأ ع هنألو «رابتعالا ىلإ برقأ نوكيل عساو

 ملسم أرما مد لحي ال" :التفع لاقو 078/١"[ :قئاقحلا زمر] .تام ىح ةراجحلاب محرف «عيقبلا ىلإ :ليقو

 .حيباصملا يف ثيدحلاو ,"قحلا ريغب سفن لتقو ,ناصحإ دعب انزو «ناميإلا دعب رفك :ثالث ناعم ىدحإب الإ

 (صلختسم) [ 49/7 :قئاقحلا نييبت]



 عك دحلا طئارش ۹۱ دودحلا باتك

 مث أ رقم ول مما أدبيو «سانلا م ,مامإلا مث طقس اوبأ 3 8 ,دوهشلا أدبيو

 انزلاب ا مجرل اب يأ مامإلا أدبي مث يأ

 ESEN E وسبا دا سال رم SS eT «سانلا
 هدلحي يضاقلا رمأ يأ

 ةريغص ةاصحب ولو همجرب دوهشلا أدبيف ينازلا ىلع محرلاو «دوهشلاب انزلا تبث اذإ يأ :هب دوهشلا أدبيو

 وأ ناسنإ هلتق ولو «"طقس اوبأ نإف" :هلوق ليلدب طرش محرلاب دوهشلا mE «ضرمك رذعل الإ

 يف ةيدلاو ءدمعلا يف صاصقلا بجي محرلاب ءاضقلا لبق ولو «رزعي نأ يغبنيو ءردهف محرلاب مكحلا دعب هنيع أقف

 لو هللا لوسر اهنس ةنس محرلا نإ :ةينادمحلا ةحارش محر نيح لاق هنأ هد يلع نع يور امل ؛دوهشلا أدبيف ءأطخلا

 نم لوأ انأف ترقأ اهنكل «هرجح هتداهش عبتي مث ءدهاشلا يمري نم لوأ ناكل دحأ هذه ىلع دهش ناك ولو

 ةا طفي © واهلا دا ىلع وش اجد دعاعلا نالو يه اا و نالا مري م يزال لاق ر اهامر

 ةيادب طرتشي ال :ةياور يف فسوي وبأو يعفاشلا لاقو «دودحلا أردل الايتحا دهاشلا ةيادب يف ناكف «عجريف

 ,دلجلا يف قحتسم ريغ كالهلاو ءاكلهم عقي اعر هنأ نعمل دلحلا يف ةيادبلا طارتشا مدع :انلق ,دلجلاب ارابتعا دهاشلا

 (حتف ,صلختسم) .فالتإ هنأل ؛محرلا يف كلذك الو

 عوحرلا ةلالد ءابإلا نأل ؛مجرلا طقس محرلاب ةيادبلا نع مهضعب وأ مهلك دوهشلا ىبأ نإف يأ : طقس اوبأ نإف

 ءدحف فذق وأ دترا وأ سرحخأ وأ ىمعأ راص وأ ءاضقلا دعب ولو مهضعب تام وأ اوتام وأ اوباغ ول كلذكو

 ناك نإو سانلا مث مامإلا مجر اوباغ وأ اوتام وأ اوعنتما اذإ :فسوي يبأ نعو «محرلا طقسي ال :ةثالثلا دنعو

 دعب مهيديأ تعطق اذإ ام فالخب ,مقرضحب محر يديألا يعوطقم وأ اومري نأ نوعيطتسي ال ىضرم دوهشلا

 اذ مهنم ناك نم نأ الإ هلتقم كلذب نودصقيو هند يلع رثأ نع انيور امل سانلا مث مامإلا مث :هلوقو ؛ةداهشلا

 (ييع «حتف «صلختسم) .هلتقم دصقي ال هنإف هنم مرح محر
 املك ةالصلا فوفغصك نوفطصيو سانلا أدبي يأ :سانلا مث (ئيع «ط) .محرلاب ةءادبلا نم دوهشلا يأ :اوبأ

 يمري همجر يفف انزلاب أرقم نازلا ناك ول يأ :ًارقم ول مامإلا أدبيو (ٰييع) دورغا سيرو اردت موق مدر

 تناكو «"اومرا" :سانلل لاق مث ءةصمحلا لثم ةاصحب ةيدماغلا ىمر لع هنأل ؛سانلا مث مامإلا الوأ ةراجحلا

 نم لوأ انأف ترقأ اهنكلو :لاقو كلذك ةينادمملا محجر هدد ايلع نألو ۳۷۹/١[ :قئاقحلا زمر] .انزلاب ترقأ

 7 .هيلع ىلصيو نفكيو لسغيو :سانلا مث (يشح) .رم امك رجحب اهامر
 دبعللو «ةدلح ةئام هدلجب مامإلا رمأ نصحم ريغ انزلاب رقملا وأ انزلاب هيلع دوهشملا ناك ول يأ :نصحم ريغ ولو

 هبنذ يهو رجشلا E طوسلا ةرمثو «هل ةرم ال اه برضي يلا ةلآلا يأ طوسب نيسم يأ اهفصن

 ناك نإو «نيتبرض ريصت اه ةبرض لك نأل ؛هل ةدقع ال يأ هل ةرمث ال بتكلا يف روهشملاو «هتبذعو هفرطو
 تابعي ام راد اخ لج دلك بريش اذإ ولها هلع فف ةا قي ىلا ةع ديو ياللا لج



 اهماكحأو دحلا طئارش ۹۲ دودحلا باتك

 ىلع قرفو هبايث 0 عرنبو ءاطّسوتم هل ةرمث ال طوسب «دبعلل فصئو ءةئام
 برضلاو دلجلا يأ هل ةدقع ال يأ هدلج هلوقب قلعتم ةئاملا يأ

 ع زني الو .دودمم ريغ دودملا ي امئاق لجرلا ُبرضيو «هجرفو ههجوو هسأر الإ هندب
 او اهلك ينزف فرك لا يأ هنطبو هردصو ليق اهلك هئاضعأ يأ

 EO CR «ةسلاج © برضتو ,وشحلاو ورفلا الإ اجايث

 هملوملا ريغو حربملا نيب نوكي نأ وهو ءأطسوتم ًادلج يأ فوذحم ردصمل ةفص هنأ ىلع بوصنم "طسوتم" :هلوقو -

 (نيكسم) [۳۷۹/۱ :قئاقحلا زمر] .دحلا نم ع ورشملا رجزلا هب لصحي ال ملوملا ريغو «كالحلا ىلإ يضفي حربملا نإف
 (نييع) .(1 :رونلا) ودل ةئام امهم اجار ك اوُدِلْجاَف يِناَّزلاَو ينازل :ىلاعت هلوقل ؛ةدلح ةئام يأ :ةئام

 دلج هدلج يأ فوذحم ردصمل ةفص :اطس وتم (ئيع) .ةبوقعلا اذكف ةمعنلل فصنم قرلا نأل :دبعلل تفضلو

 نأل ؛رازإلا نود دلجي يذلا لجرلا بايث عزني يأ :هبايث هنع عزنيو (نيع) .ملوملا ريغو ملوملا حربملا نيب اطسوتم
 عزتي اذكو « ةروعلا فشك رازإلا عزن يف نأ ريغ ملألا لاصيإ يف غلبأ هنألو «دودحلا يف ديرحتلاب رمأي ناک هه ايلع
 (حتف «صلختسم) .فذقلا دح ىوس دودحلا رئاس يف بايثلا

 عرش دحلاو «فلتلا ىلإ يضفي دحاو وضع يف عمجلا نأل ؛هئاضعأ ىلع برضلا قرفي يأ :هندب ىلع قرفو

 اوقتا" :دالجلل 23# هلوقل ؛هجرفو ههحوو هسأر برضي ال يأ "هحرفو ههجوو هسأر الإ" :هلوقو ءافلتم ال ًارحاز

 ىلع برض ولف «نساحما عمجم هحولاو «ساوحلا عمحج سأرلا نألو [555/ :قئاقحلا نييبت] ."ريكاذملاو هجولا

 لاقو «فلتم جرفلا ىلع برضلاو 1 كالهإ كلذو برضلاب اهنم ءيش تاوف نم نمؤي الف هحولا وأ سأرلا
 اناا ر و ادحاو طوس اق سأرلا برضي :ارخآ فسوي وبأ لاقو «هرهظ برضلاب صخمي :يعفاشلا

 كلذ ركب يبأ لوقل ؛طوسب سأرلا برضي :فسوي يبأ لوقو «سأرلاك فلتم هنأل ؛اضيأ نطبلاو ردصلا برضي ال
 ةرفكلا ةاعد نم ناك يبرح يف لاق هنأ لقن دقف لتقلا حابم ناك هنأ هليوأت :انلق ءاناطيش هيف نإف سأرلا اوبرضا

 (ييع «حتف «صلختسم) .قحتسم هيف كالهإلاو
 ءامئاق لحرلا برضي :لاق هنأ هذ يلع نع قازرلا دبع هحرحأ امل ؛ريزعتلاو دودحلا يف :لإ لجرلا برضيو

 :ليقو «هالجر دمي الو ضرألا ىلع ىقلي ال :ليقف «هانعم يف فلتحا "دودمم ريغ" :هلوقو ءدحلا يف ةدعاق ةأرملاو

 .هدمي ال د SS نإ :ليقو «برضلل هسأر قوف هدي دمي ال دالجلا نإ

 ةدايزلا نم هيف امل ؛كلذ لك ةهارك ىلع مهقافتا عم "دودمم ريغ" :هلوق نم دارملا نعملا نايب يف وه امنإ فالخلاو

 (حتف «ييع) .ءاوس كلذ يف ةأرملاو لجرلاو «قحتسملا ىلع
 اهعزن يف نأل ؛ةأرملا بايث يأ :اهبايث عزني الو (نيع) .ضرألا ىلع ىقلم ريغ هنوك لاح يأ :دودمم ريغ

 (ييع) .دسجلا ىلإ ملألا لوصو ناعنمب امهنأل :وشحلاو ورفلا الإ ۳۸١/١[ :قئاقحلا زمر] .ةروعلا فشك
 (ييع) .اه رتسأ هنأل ؛ةسلاج اهفوك لاح يأ :ةسلاج



 اهماكحأو دحلا طئارش ۹۳ دودحلا باتک

 ةيرحلا مجرلا ناصحإو «همامإ نذإب الإ هدبع حي الو .هل ال مجّرلا يف اه رفحيو
 ةعبس محرلا ناصحإ طرش يأ هيلإ ضوف اذإ يعي هتمأ وأ ىلوملا يأ

 اهل رفحلا امأ «هل رفحلا زوجي ال هنإف «ءلحرلل ال ردصلا ىلإ ةأرملا محرل ةرفح رفحي يأ :هل ال مجرلا يف اه رفحيو

 ام هللاوف :ديعس يبأ لوقلف «لحرلل رفحلا مدع امأو ءاهردص ىلإ ةيدماغلل انرفح :هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع لوقلف

 ةروتسم اهنأل ؛هبجوي مل البلع هنأل ؛زاج امل رفحلا كرت نإو «دواد وبأو دمحأو ملسم امهاور ءهانقثوأ الو «زعامل انرفح

 (يئيع ءط) .كسمي الو طبري الو لحرلل رفحي ال يأ :هل ال (حتف نيع) .رتسأ هنأل ؛نسحأ رفحلاو ءامبايثب
 هيلع ميقي نأ هل :يعفاشلا لاقو «مامإلا نذإب الإ هدبع ىلع دحلا ميقي نأ ىلوملل سيل يعي :خلإ هدبع دحي الو

 نأب مامإلا ةيلوتب دحلا كلمب نمم ىلوملا ناك اذإ هدنع رقأ وأ «ببسلا نياع اذإ ىلاعت هللا تح صلاح وه يذلا دحلا

 ناك إو :ناهعتو ذل 'ضاضقلاو فذقلا دج قوا نال رق هيف هلق فييبلاب كلا تق نإ: ار القاع الاب ناك
 تنز اذإ" :853ع هلوقل ؛دمحأو كلام لاق هبو ,هكولمم ىلع دحلا ميقي نأ هل سيلف ةأرما وأ اذ وا تاك لوما

 تنز نإ مث ءاهيلع بّرثي الو دحلا اهدحيلف تنز نإ مث ءاهيلع بّرثي الو دحلا اهدحيلف ءاهانز نيبتف مكدحأ ةمأ

 كلمي ال ام هيف فرصتلا ىلع كلمتي هنإف هيلع ةقلطم ةيالو ىلوملل نألو ؛هيلع قفتم «"رعش نم لبحب ولو اهعبيلف ةثلاثلا

 ' .ريزعتلاك راصف مامإلا
 نعو «ءيفلاو تاعمحجلاو تاقدصلاو دودحلا :ةالولا ىلإ ةعبرأ :اعوفرمو افوقوم ةثالثلا ةلدابعلا نع يور ام :انلو

 عرشلا بئان الإ هيفوتسي الف داسفلا نع ملاعلا ءالخإ هنم ضرغلا نأل ؛ىلاعت هللا قح دحلا نألو ؛هلثم هذ يلع

 هنع عوضوم عرشلا قح نأ عم يبصلا رزعي هنأ ىرت الأ دبعلا قح هنأل ؛ريزعتلا فالخب «هبئان وأ مامإلا وهو
 نأب يلاوملل ةع هنم انذإ كلذ نوكي وأ «مامإلا نذإ ريغب ةرشابملا ال ماكحلا ىلإ ةعفارل بيبستلا يور ام دارملاو
 (ييع «صلختسم) .مامإلا نذإب ىلوملل هتماقإ زوجت :اندنعو «مهيلع دودحلا اوميقي

 املسم ارح افلكم نوكي نأ فذقلا ناصحإ نأل ؛فذقلا ناصحإ نع ًازارتحا محرلا ناصحإي ديق :مجرلا ناصحإو

 فيلكتلا نأل ؛غولبلاو لقعلا يأ فيلكتلاب ديقو «هيلع محر ال نز اذإ دبعلا نأل ؛ةيرحلاب ديقو ءانزلا نع ًافيفع

 اذهو ءانزلا ةمرح داقتعا دكؤي هنأل ؛مالسإلاب ديقو «غولبلاو لقعلا نودب باطح ال ذإ ؛ةبوقعلا ةيلهأ طرش

 ؛نييدوهي محر الكلع يبلا نأل ؛دمحأو يعفاشلا لاق هبو ءطرشب سيل مالسإلا نأ :فسوي يبأ نعو ءاندنع طرشلا

 .اھب ا ءةنيدملا الكلع لحد ام لوأ يف دلجلا ةيآ لوزن لبق ةاروتلا مكحب كلذ ناك هنأ :انلو

 ءطولاب ديقو «"نصحع. سيلف هللاب كرشأ نم" :ليع هلوقل ؛نصحمم, سيل رفاكلاو ,نصحملا قح يف دلحلا خسن مث
 حاكنلاب ديقو «محري ال ربدلا يف ئطاولا نأل ؛لبقلا يف جاليإلا ءطولاب دارملاو ءدلحلا هدح نإف «ركبلا نع أزارتحا

 شحفأ محرلا نألو «نحوزت يأ (٠۲:ءاسنلا) 4صا اذإفإ» :ىلاعت لاق هيلع قلطي ناصحإلا نأل ؛حيحصلا

 :هلوقب ديقو «ظلغأ نوكت لالحلا ةباصإ دعب انزلا ىلع مادقإلا يف ةيانحلاو «تايانحلا ظلغأ يعدتسيف «تابوقعلا

 = ةرفاكلا وأ ةكولمملا ةحوكنملاب لحد ول هنأل ؛ناصحإلا ةفص ىلع لوحدلا ةلاح امه هانعم "ناصحإلا ةفصب اهو"



 اهماكحأو دحلا طئارش ۹٤ دودحلا باتك

 ج ع الو ءناصحالا ةفصب امهو حيحص حاكنب ءطولاو مالسإلاو فيلكتلاو
 مامإا ي

 OR TI اا حص ىري اع برغ ولو ءيفنو دلجو ېجرو دلج

a a Eا  
 يف بغري ام لقو «ةنونحلا ةبحص نع رفنتي عبطلا ذإ ؛ةمعنلا لماكت مدعل ؛انصحم نوكي ال ةيبصلا وأ ةنونحملا وأ =
 افالخ ةرفاكلا يف نيدلا فالتحا عم ةفلألا لقت اذكو «دلولا قر نع ًارذح ةكولمملاب اذكو ءاهتبغر ةلقل ؛ةيبصلا

 نوكتف معنلا لئالج نم ءايشألا هذهف ءاهرثكتو اهلماكت دنع ظلغتي ةمعنلا نارفك نأ اذه يف لصألاو «فسوي يأل

 وأ انونحم وأ ًايبص وأ ادبع جوزلا ناك ول اذكو «هلتق بجي معنلا هذه دوحو عم هباكترا دنعف ءانزلا نع ةرحزم

 ؟ةملسم ةأرملاو ارفاك جوزلا نوكي نأ روصتي فيك :تلق نإف .ةنصحم نكت مل ةغلاب ةلقاع ةملسم ةرح يهو ًارفاك

 ملعلا ربتعي الو «جوزلا ىلع مالسإلا ضرع لبق جوزلا اه لحدو ةأرملا تملسأف نيرفاك انوكي نأ هتروص :تلق
 عرشلا بصن نكمي الو امهرابتعاب دري مل عرشلا نأل ؛معنلا لئالج نم امفوك عم محرلا ناصحإ يف فرشلاو

 (ييع «صلختسم) .لزني مل وأ لزنأ ءاوس لسغلا بجوي هحو ىلع جاليإلا ءطولا يف ربتعملا مث يأرلاب
 (سم ؛نييع) .ةهبش وأ دساف حاكنب ئطو اذإ محري الف حيحصلا حاكنلاب ءطولا نوكي نأ :سداسلا :حيحص حاكدب

 ةيدماغلا ي الو ورا ف مكيزلاو دلحلا نيب عمجي مل الع هنأل ؛نصحلا يف عي :مجرو دلج نيب عمجي الو

 دلح هم ًايلع نأل ؛مجري مث دلحي :ةيرهاظلا تلاقو «دلح ريغ نم مهمجر لب «فيسعلا اهب نز يلا ةأرملا يف الو

 مواقي ال يأر وه وأ ءاهدلح دعب الإ افاصحإ هدنع تبثي مل هنأل امإ ؛هنع لعفلا اذه :انلق ءاهمجر مث ةحارش

 لصحي يرابتعالا رجزلا نأل ؛ةدئافلا نع يرعي دلحلا نألو هن هللا لوسر نع انركذ ام الو «ةباحصلا عامجإ
 (حتف «صلختسم) .ةدئاف الب رمأ باكترا هيف نوكيف «محرلاب

 لاقو ءدلبلا نع جارخإلاو دلجلا نيب ركبلا يف عمجي ال يأ جرحأ اذإ هدلب نم نالف يفن :لاقي :يفنو دلجو

 ركبلا' :اك3ع هلوقل ؛رفس ةريسم ةينازلا نيبو هنيب عضوم ىلإ دلحلا دعب جرخي نأ نصحملا ريغ دح مامت نإ :يعفاشلا

 لعج صنلا نأ :انلو ,دمحأو كلام لاق هبو «يئاسنلاو يراخبلا الإ ةعامجلا هاور ؛"ةنس يفنو ةئام دلح ركبلاب

 ىلع اهل ًاضيرعت جارخإلا يأ بيرغتلا يف نألو ,خوسنم هاور امو «خسن صنلا قلطم ىلع ةدايزلاو «ةئام دلجلا

 و لا «ةنتف يفنلاب ىفك »يلع لاق اذهو تاسفلا

 ال هذ رمع لثم نأل ؛دحلا قيرطب ال «ريزعتلاو ةسايسلا قيرطب ناك مهيفن نأ فرع اذميو اأ هدعب يفني

 (حتف) 8١/١"[ :قئاقحلا زمر] .دحلا ميقي ال نأ فلحي

 يأرلاو ريبدتلا بحاص لداعلا ملاعلا مامإلا سبح ول يعي سبحلا بيرغتلاب دارملا] :حص ىري اب برغ ولو

 لك يف لب ءانزلاب صتخي ال اذهو «ةسايس يفنلا حص ةحلصم ىري ةدمن لداعلا مامإلا يفن ول يأ [(حتف ؛نيع)

 كلذب وري مل نإو اهاري ةحلصمل ائيش مكاحلا لعف يه ةسايسلاو «كلذ هلف يفنلا يف ةحلصملا مامإلا ىأر ةيانج

 = :ناعون يهو ىفملل الو اهيف يضاقلل لحد ال هنأ الإ اظلغم عرش ةسايسلاب مكحلاو «يربح ليلد لعفلا



 اهماكحأو دحلا طئارش ۹٥ دودحلا باتك

 ول اهسافن نم جرختو دلت يح دحت ال لماخلاو ءأربي ىتح دلجي الو مجری ضيرملاو
 .دلجلا اهذح ناك
 اهسافن نم جرختو :هلوقب قلعتم

 لصوتيو داسفلا لهأ عدرتو ملاظملا عفدتو ملاظلا نم قحلا جرخت ةلداع ةسايسو ءاهمرحت ةعيرشلاف ةملاظ ةسايس =

 ناطلسلاب ةبسنلاب اعرش زئاج امب لمعلا يأ ةسايسلا هذه ىلإ ريصملا بجوت ةعيرشلاف «ةيعرشلا دصاقملا ىلإ امك
 ةحص هجو «يفملاو يضاقلا ام لمعي نأ زوجي الو امم لمعلا ىلع فقوتي قحلا روهظ نأ هنظ ىلع بلغ اذإ هبئانو

 ىاسنلا هب ناتفت احيبص امالغ ناكو «جاجحلا نب رصن هد رمع ىفنو «ثنخملا ىفن 22 هنأ يفنلا يف ةسايسلا

 نسحأ وهو «سبحلا بيرغتلاب دارملا :"ةياهنلا" يف لاقو ءاهآر ةحلصمل كلذ لعف نكلو «يفنلا بجوي ال لامجلاو
 روكذملا يفنلا لمحو «يفنلا نود مالسإلا ءادتبا يف ادح سبحلا ناك اذهلو ءرخآ ميلقإ ىلإ هيفن نم ةنتفلل نكسأو

 (حتف) ۳۸١/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلع قيرطلا عاطق يف

 نإو «ضرملا ببسب رخؤي الف «فالتإلا قحتسم هنأل ؛محري محرلا هدحو «ضيرم نز اذإ يأ :خلإ مجري ضيرملاو
 يف الو «رحلا ةدش يف قراسلا دي عطقي ال اذهلو ءافلتم ال ارحاز عرش دحلا نأل ؛أريي يح دلجي ال دلجلا هدح ناك

 امل ؛هلمتحي ام بسحب برضي :ةيعفاشلا ضعبو ةياور ق دمحأو ةياور يف كلام دنعو ,كالهلا ىلإ ءاضفإلل ؛دربلا ةدش

 ول فيعض !هللا لوسر اي :اولاقف «"هدح هوبرضا" :كتفع لاقف 4 هللا لوسرل كلذ ركذف «نز ًافيعض الحر نأ يور
 سأيلا عقو اذإ :اندنعو ."ةدحاو ةبرض هوبرضا مث خارش ةئام هيف الاكثع اوذح" :اكتفع لاقف «هانلتق طوس ةئام هانبرض

 (حتف «ييع) .قيطي ام ردقب هيلع ماقيف هئرب نم

 ناك ءاوس اقلطم :دحت ال لماحلاو (نييع) .اعنام ناكو كالهلل قحتسمم. سيل هنأل ؛هضرم نم يأ :ًاربي ىتح

 املو «هنم ةيانحلا مدعل ؛انزلا نم ناك نإو يمدآلا ةمرح هلو ءدلولا ىلع كالملا فاخي هنأل ؛محرلا وأ دلجلا اهدح

 :هلوقو ءانزلا نم ىلبح اهفأب لع هيدي نيب ترقأ نيح تعضو يح ةيدماغلا نع محرلا رحأ الكفع هنأ نم درو

 رحأ هنأ هن يلع نع درو الو «ءربلا رظتنيف ضرم عون سافنلا نأل ؛"دلحلا اهدح ناك ول اهسافن نم جرختو"

 :الكع هل لاقف «كلذب هربخأف اهيلع كالا فاحو سافنلاب دهع ةثيدح اهاءرف ءاهدلجب يلع هرمأ نيح ةينازلا دلج

 .لصفنا دقو دلولا لجأل ريخأتلا نأل ؛لاحلا يف ةدالولا دعب محرت محرلا اهدح ناك نإو «"تنسحأ"

 نأ هترمأو ىلبح اإ انزلاب ترقأف لء يبلا تتأ ةيدماغلا نأ يور امل ؛دلولا نيغتسي نأ ىلإ رحؤت :ةفينح يبأ نعو

 نأ دعب هب هتنأ مث "هيمطفت يح هيعضرأف يبهذا" :لاقف «ةدالولا دعب هب هتتأ مث "يدلت نح يهذا" :اه لاقف ءاهرهطي

 نأ ىلإ سبحت لماحلا مث «هتيبرتب موقي دحأ نكي مل اذإ اذهو «عايضلا نع دلولا ةنايص ريخأتلا يف نألو (ثيدحلا) مطف

 (حتف «صلختسم) .زئاج رارقإلا نع عوجرلا نأل ؛سبحت ال رارقإلاب ناك نإو «ةنيبلاب دحلا توبث ناك نإ اهلمح عضت
 (سم «ئيع) .لاحلا يف ةدالولا دعب محرت محرلا اهدح ناك نإو دلولا ىلع كالحلا فاخي هنأل :دلجلا



 ...دحلا بجوي يذلا ءطولا باب 45 دودحلا باتك

 هبجوي ال يذلاو حلا بحوي يذلا ءطولا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 تايانكلا ةدتعمو هدلو دلوو هدلو ف ءطوك هنم رح نظ نإ و لا ةهبشب دح هيل

 بألا ءطوك يأ لحنا كلذ يطاولا يأ بحاوب يأ

 ا ا و اا لاا ولو وقل اععحس خب ةيلوستولاب و وجت لعفلا ةهبشبو
 اضيأ دح الو يأ

 نع ةيشان يأ ةيمكح ةهبش ىمستو «ةءوطوملا يأ لحما يف ةهبش :ناعون ةهبشلا نأ ملعا :لحم ا ةهبشب دح ال

 سيلو «تباثلا هبشي ام ةهبشلاو «هابتشا ةهبش ىمستو «لعفلا يف ةهبشو «لحملا يف لحلل بحوملا عرشلا ليلد

 يأ "نظ نإو" :هلوقو «لحملا يف تدجو ةهبشب دحلا بجي ال نعملاو ؛لحما يف ةهبشب ًالوأ فنصملا ًادتباف «تباثب

 انزلا مسا هعم قبب ملف «هجو نم كلملا اهيف تبث ةءوطوملا يف تناك اذإ ةهبشلا نأل ؛هتمرح ملع نإو ةلوصوم

 عونلا اذه يمس اذهلو ,ةهبش ثروأف عنامل ةقيقح هتابثإ نع فلخت نإو «مئاق لحلل تبغا ليلدلا نأل ؛دحلا عنتماف

 يضتقي "كيبأل كلامو تنأ" :اكتلع هلوق ليلدلاو «لحما يف لحلل بحوم ليلد نع تأشن اهنأل ؛لحملا يف ةهبش

 (نيكسم «صلختسم) .انيور امل ؛دحلا بحوي ال لفس نإو هدلو ةمأ بألا ءطوف «كلملل ماللا نأل ؛كلملا

 (ييع «ط) .ايح هدلو ولو لفس نإو خلإ دلو ةمأ بألا ءطوك يأ :هدلو دلو
 [(ئيع) .كلم اهيف هل قبي ملف هب عوطقم اهتمرح نأل ؛ثالثلا قالطلاب ةدتعملا ءطوكو يأ] :تايانكلا ةدتعمو

 تايانكلا يف نأل ؛دحي ال امتدع يف تايانكلاب انئاب ًاقالط ةقلطملا ىطو اذإ يأ لحما ةهبشب دحلا مدعل ناث لاثم اذه

 «ةهبش ثروأف اهنع جوزلا كلم لوزي الف «ةيعحر امنأ هند دوعسم نباو هذ رمع بهذمف «ةباحصلا فالتحا

 :اهنم «ىرحخأ لئاسم لحملا ةهبش يف دحلا مدعلو نئاب تايانكلاب قالطلا نأ يف ه# يلع لوق راتخملا ناك نإو

 لبق دسافلا عيبلا اذكو ديلا ءاقبب ةهبشلا ىقبتف هديو هنامض يف األ ؛ميلستلا لبق عئابلا قح يف ةعيبملا ةيراجلا

 يف نيدلاب قرغتسملا هل نوذأملا هدبعو ةبتاكم ةيراجو ءاهيف كلملا قح هل تبث هنأل ؛يرتشملا قح يف هدعبو ضبقلا

 هدي نأل ؛جوزلا قح يف ميلستلا لبق ةروهمملا ةيراحلاو هقح يف هتهبش ناكف هدبع بسك يف ًاقح هل نأل ؛ىلوملا قح

 (حتف «ئيع) .ةقيقح تباث ضعبلا يف هكلم نأل ؛ةكرتشملا ةيراحلاو «ةهبشلا ىقبتف ةيقاب

 نم قح يف ةهبش يأ اليلد لحلا ليلد ريغ نظي نأ وهو «هابتشا ةهبش ةهبشلا هذه ىمستو :لعفلا ةهبشبو
 ةمرحلا هيلع هبتشا نم قح يف ققحتف «ةهبش هنم لحلا هنظو «هابتشا لحلا ليلد ريغ ىلإ دانتسالاف «هابتشا هل لصح

 «لعي مل نم ال رمخ هنأ مهنم ملع نم دحي ارم اوقس موقك ةمرحلا ملعو «هيلع هبتشي مل نم نود ملعي ملو لحلاب
 نظلا درجمف الإو «لحلا نظ ىعّدا يأ «هلح نظ نإ :هلوقب دارملا وهو «هابتشالا ققحتيل نظلا ىوعد نم دبالو

 0 (حتف «نيكسم) .ةهبشلا ققحي ال هب مئاقلا



 ...دحلا بجوي يذلا ءطولا باب ۹۷ دودحلا باتك

 ىلوألا يف يف تبثي بسدلاو .هدّيسو هتجوزو هيوبأ ةمأو ثالثلا ةدتعمك هلح ّنظ نإ
 ةرطاولا قم لولا نحسن: يأ س 0

 2 شارف ىلع اهدجو ةأرماو «هلح َنظ نإو هّمعو هيخأ ةمأ ءطوب دحو <« طقف
 ةأرما ءطوب اضيأ دحو يأ همع ةمأ ئطوبو يأ 4 يأ

 مدعل لاثم :ثالثلا ةدتعمك (نييع) .كلملا مدعل دحلا طقسي ال هتمرح نظ اذإ ىح ةهبشلا مايقل :هلح نظ

 نافل :ىلاعت هلوقل ؛هب ع وطقم اهتمرح األ ؛ةلمج ولو ثالثلا تاقلطلاب ةدتعملا ءطوك يأ يقل ةهبشب دحلا

 ةقفنلاك ماكحألا ضعب اهيف يقب هنأ ريغ «قح الو كلم اهيف هل قبي ملف 0 :ةرقبلا) دعب نم هل ا و اا

 امهنم دحاو لك ةداهش لوبق مدعو ءاهاوس عبرأو ءاهتخأ ةمرحو «بسنلا توبثو «جورخلا نم عنملاو ئكسلاو
 ۳۸۲/١[ :قئاقحلا زمر] .رذعيف هابتشالا عضوم يف هنأل ؛هلح نظ نإ ةهبش ثروأف «هابتشالا لصحف «هبحاصل

 تننظ نكل مارح انزلا نأ تملع يأ يل لحت امفأ تننظ :لاقو ةدعلا يف اهثطوف ًاحيحص اقالط ةأرما قلط اذإ نعي

 (حتف) .دحي مارح ءطولا اذه نأ تملع :لاق ولو دحج ال امر سيل ءظولا اذه نأ

 ريغ مهنيب كالمألا نيابتل دلولل لحت ال األ ؛هيوبأ ةمأ ءطوك يأ لعفلا ةهبشب دحلا مدعل ناث لاثم :هيوبأ ةمأو

 لاقو «دحي الو رذعي ليبقلا اذه نم ءطولا نظ اذإف «ةداع اضرلاو لاومألاب عافتنالا يف مهنيب يرحب ةطوسبلا نأ

 هتجوز لام جوزلا نيغ نإف «هتجوز ةمأ ءطوكو يأ :هتجوزو (يشحم) ۳۸۲/١[ :قئاقحلا زمر] .دحي :رفز
 ةجوزلا لام نأ ةهبش ثرويف اد ةجيد لام. يأ :ىحضلا) هُ«َىَنْعَأَ ًالئاَع ٌكَدَجَوَوإ» :ىلاعت هلوق نم دافتسم

 امهنيب ةطوسبلا يرحت الالح هنظ اذإ هديس ةمأ ءطوكو "هديسو" :هلوقو «لحلا نظ اذإ دحي الف «جوزلا كلم

 (حتف ءئيع) .اهالوم اهقتعأ اذإ دلولا مأو «لام ىلع ةقلطملا اذكو ءدحي ال

 هاعدا نإ طرشب لحما يق ةهبشب ءطولا يف ئطاولا نم دلولا بسن تبثي يأ :طقف ىلوألا يف تبثي بسنلا

 تبثي ال هنأل ؛لحملا يف قحلا وأ كلملا مايق دمتعي بسنلا نأل ؛هاعدا ولو لعفلا ةهبشب ءطولا يف تبثي الو ئطاولا

 يف ققحتي ملو ءانز ضحمتي ملف ءامهدحأ دجو لوألا عونلا يفو ءامهدحأب دجوي هتهبش وأ شارفلاو «شارفلا نودب
 .لحلا ىلإ ال هيلإ عحار رمأ وهو هنظل ؛طقس دحلا نأ الإ انز ضحمتف كلم ةهبش ال نأ ضرفل ؛يناثلا

 (حتف) ۳۸۲/١[ :قئاقحلا زمر]

 يف ةهبشلا ءافتنال دالولا ىوس مراحملا رئاس ءامإ يف فلتخي ال دحلا بوحو نأل ؛يقافتا ام دييقتلا :همعو هيخأ ةمأ

 نم ةقرسلا فالخب ليلد ىلإ دنتست مل اهفأل ؛ةربتعم ريغ لحلا هنظ ىوعدف رحآلا لامي لك طاسبنا مدعل لعفلا فو كلملا

 (حتف) ۳۸۲/١[ :قئاقحلا زمر] .دجوي ملو زرحلا كتمب بحي ة ةقرسلا دح نأل ؛هدي اهب عطقي ال ثيح ءالؤه

 هنأل ؛قأرما اهنأ تننظ :لاق نإو «هشارف ىلع اهدحو ةيبنحأ ةأرما ءطوب اضيأ دحو يأ :خإ اهدجو ةأرماو

 لوط دعب هيلع ىفخت ال هتأرما نأل ؛ىمعأ ناك اذإ اذكو ةهبشلا ليلد ىلإ ًادنتسم هنظ نكي ملف ةبحص لوط دعب هابتشا ال

 = ءاهئطوف كتأرما انأ :تلاقف «ةيبنحأ هتباجأف اهاعد اذإ فالخب «توصلاو ةحئارلاو سفنلاو سحلاب اهفرعي «ةبحصلا



 ...دحلا بجوي يذلا ءطولا باب ۹۸ دودحلا باتك

 يف ٍةّيبنجأبو ءاهحكن ةمّرحمبو ءرهملا هيلعو «كتجوز يه :ليقو تفز ةيبنجأب ال
 جوزلا تيب ىلإ - ةطاولب یا طور دع یا

 O O ااا ولبو لبقلا ريغ
 ةطاولب اضيأ ا

 :تلاق ول ام فالخبو ءرابحإلا وهو يعرش ليلد ىلإ دنتسا هنظ نأل ؛أرما اهتبسح :لاق وأ هيلع دح ال هنإف =

 ةلأسملاك دحي ةنالف انأ الو «كتأرما انأ :لقت ملو هتباجأ نإو ءانركذ امل دحي ال اهعقاوف «هتأرما مساب ةنالف انأ

 (صلختسم) ۳۸۲/١[ :قئاقحلا زمر] .هشارف ىلع اهدحو نميف دحي ال :ةثالثلا دنعو «ةيباتكلا

 اهيلعو ءرهملا هيلع بجي نكل ءكتجوز يه :هل نلقو «جوزلا ىلإ تثعب ةيبنجأ ءطوب دح ال يأ :ةيبنجأب ال
 نيب زيمي ال ناسنإلا ذإ ؛رابخإلا وه ليلدلاو «هابتشالا عضوم يف ًاليلد دمتعا هنأل ؛مذ يلع ىضق كلذبو «ةدعلا

 «كلملا ريغ يف مارح ئطو هنأل ؛هفذاق دحي الو «هبسن تبثي اذهلو «رورغملاك راصف «ةلهولا لوأ يف اهريغو هتأرما

 دح نع ولخي ال مالسإلا راد يف ءطولا نأل ؛"رهملا هيلعو" :هلوقو ءطقسي ال فسوي يبأ نعو «هناصحإ هب طقسيف
 (ييع «حتف «صلختسم) .لثملا رهم بجوف «دحلا طقس دقو «رهمو
 لثملا رهم ةفوفزملا ئطاو ىلعو يأ :رهملا هيلعو (ٰييع) .اه لحدي ملو ةأرما جوزت دق ناكو :كتجوز
 طر .ةيرهص وأ ًاعاضرو ًابسن مرح ةأرما ءطوب ًاضيأ دحي الو يأ ] :اهحكن ةمرحمبو (ط) .ةدعلا اهيلعو
 E as ءدحلا هيلع بحي م اهئطوف اهحاكن هل لحي ال ةأرما جوزت نم يأ [(يبع

 املاع ناك نإ :امهدنعو ا برضلاب عحوي ًاملاع ناك نإ نكل «ةفينح يبأ دنع نكي مل وأ ةمرحلاب ًاملاع

 تلاق هبو «يعطق ليلدب نهتمرح نأل ؛جوز تاذ وأ «ديبأتلا ىلع هيلع ةمرحم ةأرما لك ءطو يف دحي ةمرحلاب
 .امهدنع ال هدنع بسنلا تبثيو «حاكنلا وهو لحلا ةهبش هيف نأ :هلو «ةثالثلا

 يف اسمخ جوزت وأ «ةرح ىلع اهجوزت ةمأ ءطوو دوهش ريغب ةجوزتملا ءطو اهنمو «دقعلا ف ةهبشلا وه اذهو
 نأ :ةثالثللو امه «هدنع كلذ عيمج يف دحلا بحي ال امهئطو دقع يف نيتخألا نيب عمج وأ نهئطوف دحاو دقع

 «ةمرحلا يف لح الو «لحلا همكحو «مكحلل الحم نوكي ام فرصتلا لحم نأل ؛وغليف هلع فداصي ال دقع اذه

 مدآ تانب نم ىثنألاو «دوصقملا لبقي ام فرصتلا لحم نأل ؛هلحم فداص دقعلا نأ هلو «دقعلا لحم نوكي الف

 لحلا ةقيقح ةدافإ نع دعاقت هنأ الإ ,ماكحألا عيمج يف دقعني نأ يغبني ناكو «دوصقملا وهو «دلاوتلل ةلباق

 (ئيع «صلختسم) .رزعيف ررقم دح اهيف سيلو ؛ةعرج بكترأ هنأ الإ ةهبشلا ثرويف «صنلاب

 جرفلا نود اميف ةيبنجأ ءطوب ًاضيأ دح الو يأ [(ئيع) .اهوحنو ةرسلا يف وأ ربدلا ف يأ] :لبقلا ريغ يف ةيبنجأبو
 يحمر .رزعيف دودحلا نم ردقم ءيش هيف سيل ركنم لعفب ىنأ هنأل ؛رزعي نكلو ءامجر الو ادلج ال ءاقلطم
 دلجيو ءانصحم ناك نإ محريف ءانزلا دح دحيف انزلاك وه :الاقو «ةفينح يبأ دنع ةطاولب اضيأ دحي الو يأ :ةطاولبو

 هحو ىلع لامكلا ليبس ىلع ىهتشم لحم يف ةوهشلا ءاضق ةطاوللا ذإ ؛نيعملا يف انزلاب قحلم هنأل ؛نكي مل نإ

 ب لوف لمع لمعي هرعدجو نم" لانا نع: تاغ بأ لزقل ر  نهتعو«ةثالقلا تاق ةيو امار طحت



 ...دحلا بجوي يذلا ءطولا باب ش 48 دودحلا بانك

 EERE .هقح يف ةّيمذب رح انربو ( يغب وأ برحلا راد يف انزبو ةميهببو
 يغب راد ف وأ يأ انزب اضيأ دحب الو يأ

 لاق «ةطاوللا مكح يف اوفلتحا دق ةباحصلا نأ :ةفينح يبألو .دوادوبأو دمحأ هاور «"هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف =

 راجحألاب عبتيو عفترم عضوم نم سكني :مهضعب لاقو «رادجلا هيلع مدهي :مهضعب لاقو «رانلاب قرح :مهضعب

 ردان هنألو ؛شارفلا داسفإو باسنألا هابتشاو دلولا ةعاضإ اهيف سيل هنأل ؛انزلا نعم يف يه تسيلو «مامإلا ىلإ

 ىلع وأ ةسايسلا ىلع لومحمف هوور امو ءنيبناحلا نم انزلا ىلإ يعادلاو نيبئاحلا دحأ يف يعادلا مادعنال اعوقو
 (ئيع «صلختسم) .لحتسملا

 عبطلا نأل ؛يعادلا دوحجو ييو ةيانح هنوك يف انزلا نعم يف سيل هنأل ؛ةميهبب ءطوب اضيأ دحي الو يأ :ةميهببو

 «دحي :ةثالثلا نعو «عامجإلاب رزعي هنكلو .دحلا بجي الف قبسلا طرف وأ هفسلا ةياغ هيلع لماحلاو هنع رفنتي ميلسلا

 كلر ةفينح يبأ دنع لكؤتو حبذت «لكؤت امم تناك نإو «قرحتو حبذت اهمحل لكؤي ال امم ةبادلا تناك نإ مث

 «حبذت مث اهبحاصل اهتميق لعافلا نمض هريغل تناك نإو «لعافلل ةميهبلا تناك اذإ اذه اواو قرحت :الاقو

 وه لكأي :كلام نعو «وه ال هريغ اهنم لكأيو «هريغل ول اهتميق هيلعو «حبذت لكؤي ام تناك ول :يعفاشلا نعو
 :قئاقحلا زمرأ .هريغ الو وه لكأي ال :دمحأ نعو «هريغل وأ هل تناك ءاوس نعي لاحب حبذت ال :هنعو ءاضيأ اهنم

 نع يور الو ةيقاب ةميهبلا تناك اذإ هب ثدحتلا عطقل لعفي امنإو اندنع بحاوب سيل قارحإلا نإ مث [ ١

 (صلختسم) .اهحيذ دعب اهقرحو ةميهبلا هذه حبذب رمأ هنأ هذ يلع

 لاقو RE EOE :برحلا راد يف انزبو

 ماقت ال" :لكلع هلوق :انلو ,دمحأو كلام لاق هبو «هماقم ناك نيأ مالسإلا ماكحأ مزتلم ملسملا نأل ؛دحي :يعفاشلا

 ةدئافلا نع بوجولا يرعيف امهنع ةعطقنم مامإلا ةيالوو راحزنالا وه دوصقملا نألو ؛"برحلا راد يف دودحلا

 هل نم مزع ولو ءاهتنالا يف ًابجوم بلقني الف ًابحوم ءادتبالا يف دقعني مل امل لعفلا نأل ؛جرح ام دعب ماقي الو
 ريمأ فالخب هدي تحت ركسعلا نأل ؛هركسع نم انز نم ىلع دحلا ميقي رصملا ريمأو ةفيلخلاك هسفنب ةماقإلا ةيالو

 (صم «ئيع) .ةماقإلا امهيلإ ضوفي مل هنأل ؛ةيرسلاو ركسعلا

 بجي الف ةملسعك, نز وأ ةيمذب نزف نامأب انراد يبرحلا لحد اذإ يأ [(ييع) .ةملسملا وأ ةيمذلا تدحو يبرح ا

 نمأتسملا دحي :فسوي يبأ دنعو «ةفينح يبأ دنع اذه «نادحتف ةملسملاو ةيمذلا امأو «نمأتسملا يبرحلا قح يف دحلا

 ملسملاو يمذلا دحي ةنمأتسم. ملسم وأ يمذ نز نأب سكعلاب ناك ولو ءامهنم دحاو دحي ال :دمحم دنعو ءًاضيأ

 دحيف انراد يف انماكحأ مزتلا نمأتسملا نأل ؛اضيأ ةنمأتسملا دحت :فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع ةنمأتسملا نود
 هطوقس بجوأف لحرلا يأ «لصألا قح يف طقس دحلا نأ :دمحمو ؛اهتمرح دقتعي ال هنأل ؛رمخلا برش يف الإ

 (ييع «صلختسم) .ةصاخ دحتف ءاهنم انزلا ةقيقح دحو هنأ :ةفينح يبألو «ةأرملا يأ عبتلا يف



 ...دحلا بجوي يذلا ءطولا باب 0 دودحلا باتك

 نإ رارقإبو .هاركإبو ةرجأتسمب انزلابو .هسكع فالخب ةفلكمم نونحب وأ يبص انربو

 وللا هيل وخل خو ب E ا
 رقملا دحي هقدص نإو

 دحت الو «عامجإلاب نونجلاو يبصلا ىلع دح الف ةغلاب ةلقاع ةأرماب نونحب وأ يبص انز اذإ يأ :خلإ يبص انزبو

 نأل ؛اهقح يف لخي ال هل عواطملا ىلع دحلا عانتما نأل ؛دحلا اهيلع بجي :ةثالثلاو رفز لاقو ءاندنع ًاضيأ ةأرملا

 ءةفصلا هذه سيل نونحلاو يبصلا لعفو «فكلاب بطاخم وه نم لعف انزلا نأ :انلو «هلعفب ذخاؤم امهنم الك

 دحلا بجي ثيح ةنونجم وأ ةيبصب غلابلا لقاعلا نز اذإ ام وهو "هسكع فالخب" :هلوقو ءدحلل او نوكي الف

 اهلثم عماجي ةيبص وأ هتبوبحمب غلاب لقاع نز ول يأ :هسكع فالخب (ْنيع ءصلختسم) .قافتالاب لحرلا ىلع
 (ٰييع) .اعامجإ ةصاخ لجرلا دح

 نأل ؛دحلا بجي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع دحلا بحي ال اهئطوف امي نزيل ةأرما رحأتسا اذإ يأ :ةرجأتسمب انزلابو

 لام لجو نم تط ةا نأ يور ام هلو: ةقلفلا تاق هير ءاضغ ار تاك لم ةه لر كل ا شبا

 ةرجأ رهملا ىمس ىلاعت هنألو ؛"اهرهم اذه" :لاقو ءامهنع دحلا مذ رمع أردف ءاهسفن نم هنكمت يح اهيطعي نأ ىبأف

 بجي مل كب ينزأل اذك كترهمأ :لاق ول اذهلو «ةهبش تراصف :(ه:ةدئاملا هروح ا اذ :ىلاعت هلوقب

 ولو ۳۸٤/١[ :قئاقحلا زمر] .اذكب كسفن نينكم وأ ,كأطأل اذه يذح وأ كترحأتسا :لاق اذإ اذكف دحلا

 ‹نيكمتلا طرتشاو الام اهاطعأ اذإ اميف فالخلا نأ لصاحلاو فالح الب دحلا بجي امي نزف ةمدخلل اهرحأتسا

 (حتف «صلختسم) .ًاعامجإ دحي اهعماج مث طرتشي مل و الام اهاطعأ اذإ امأ
 نأل زا في ن لزق وفود :رفز لاقو «هيلع دح الف نزف انزلا ىلع ناطلسلا ههركأ نم يأ :هاركابو

 يف امك اعبط نوكي دق راشتنالا نأ :انلو ءعوطلا ةيآ ةلآلا راشتناو «ةلآلا راشتنا دعب الإ نوكي ال لحرلا نم انزلا

 الإ ققحتي ال هاركإلا نأ ىلع ءانب اذهو ءدحي ال :الاقو «هدنع دح ناطلسلا ريغ هركأ نإو «ةهبش ثروأف مئانلا

 ققحتي :امهدنعو «هريغ هاركإ يف ناطلسلاب ةثاغتسالا نكمي هنألو ؛مودي ال هريغ هاركإ نأل ؛هدنع ناطلسلا نم

 صع فالتخا اذه :ليقو ءاضيأ ناطلسلا ريغ نم ققحتي وهو «كالهلا فوخ رثؤملا نأل ؛بلغتم لك نم هاركإلا

 (حتف ء«صلختسم) .امهلوقب قفيف بلغتم لكل امهنمز يف تناكو «هعفد نكمي مل ام ةوقلا نم هريغت نكي مل هنمز يفف
 :امهدحأ :نيهجو ىلع ةلأسملا هذه :رخآلا هركنأ لإ (ٰييع) .نيينازلا دحأ رارقإب اا ف و ا :رارقإبو

 :نالف لاقو «نالف عم اير انزلاق ةارلا ترقأ وأ نيجوزت هنإ :ةأرملا تلاقو «ةنالفب انزلاب اعز لحرلا رقي نأ

 :تلاقف «ةنالفب نز هنأ اعبرأ رقي نأ :امهيناثو ءاه رهم ال نأب ةفرتعم تناك نإو ءرقعلا بجيو ءدحي مل اهتجوزت

 يبأ دنع دحي الف ءاهفرعأ الو ءامب تنيز ام :نالف لاقو «نالف عم انزلاب ًاعبرأ يه ترقأ وأ «هفرعأ الو يب نز ام

 - دحي ال جوزتلا يه ةهبش ىعداو رخآلا ركنأو امهدحأ رقأ اذإ ام وهو لوألا هجولا يف نأ لصاحلاو «ةفينح



 ...دحلا بجوي يذلا ءط ولا باب 1۰۹ دودحلا باتک

 لاومألابو صاصقلاب ذخؤي ةفيلخلاو ءةميقلاو دحلا همزل اهلتقف ةمأب فز نمو
 قح ريغب اناسنإ لتق اذإ ناطلسلا يأ i ينازلا يأ انزلا لعفب

 .دحلاب ال

 ركنملا دحي ال «ةهبش عدي ملو رحآلا ركنأو امهدحأ رقأ اذإ ام وهو يناثلا هحولا يقو «قافتالاب امهنم دحاو =

 (حتف) .هدنع ال امهدنع رقملا دحيو «قافتالاب

 ءازج همزلف «نيتيانج نح هنأل ؛اهتميق هيلعو ءدحي هنإف ءانزلا لعفب اهلتقف ةيراحب نز نم يأ :خل! ةمأب نيز نمو
 اذإ امك راصف ةمألا كلمت ببسب ةميقلا نامض ررقت نأل ؛دحي ال هنأ :فسوي يبأ نعو ءامهنم دحاو لك

 لبق قورسملا كلم اذإ امك دحلا طوقس بحوي دحلا ةماقإ لبق كلملا ببس ضارتعاو ءامب ىز ام دعب اهارتشا

 امي نيز اذإ ام فالخب «تاف دق كلملا لحم نأل ؛كلملا بحوي الف لتق نامض هنأ :امهلو «عطقلا هنع طقسي عطقلا

 ةهبشلا ثروأف «ءايمعلا ةثحلا يف تبث دق كلملا نأل ؛دحلا طقسيو ءاهتميق هيلع بجي ثيح انزلاب اهنيع بهذأف

 (حتف «صلختسم) .اعيج مهدنع هيلع دح الف اهتميق نمض مث اهب نز مث اهبصغ ولو «دحلل ةئرادلا
 «لوتقملا ءايلوأ نم هسفن نكمي امإ «قح ريغب دمع ًاسفن ناطلسلا لتق اذإف ءدابعلا قح هنأل :خلإ ذخؤي ةفيلخلاو
 .نيملسملا ةعنع, هيلع نونيعتسي وأ «هنولتقيف

 لام ن قرف اضرأ اعلا قف نم انفإف قدي وص ناسا لاعبقلتا اذإ لاومألاب نتغوي اذك و نا :لازمألابو
 وأ ارم برش وأ اناسنإ فذق اذإف مامإ هقوف سيل يذلا مامإلا ةفيلخلاو ,دودحلاب ةفيلخلا ذخؤي ال يأ :دحلاب ال

 ةدئاف نأل ؛هسفن ىلع اهتماقإ ىلع ردقي الف ءاهتماقإب فلكملا وهو «ىلاعت هللا قح دودحلا نأل ؛دحي ال نز

 هسفنب دحأ كلذ لعفي الو «لاكنلاو يزخلا قيرطب ةماقإلا ذإ ؛هسفن لعفب ال ريغلا ةماقإب رجزلاو رحزلا ةماقإلا

 (صلختسم) 85/١"[ :قئاقحلا زمر] .عرشي مل ردقي مل اذإف «هرمأب هنأل ؛هلعفك هبئان لعفو



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب .١٠ دودحلا باتك

 اهنع ع وجرلاو ا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

e 
 هاه اه و واراد واو اواو دو دو اه اواو ةق 9 ۱ نمص e فذقلا ا داقتم دج ۱

E CRقورسملا لامل دوهشملا 27 1 قح هيف نأل رک ةعبرأ  

 ةداهشلا ام درت ًابابسأ بابلا اذه يف ركذ مث رارقإلا وأ ةنيبلاب امإ تبثي انزلا نأ رم دق :لإ ةداهشلا باب

 بسانف «لصألا فالح ىلع ضراوع هذه لكو ءامي ينزملاب لهجلاو «ناكملاو نامزلا يف فالتخالاو مداقتلاك

 (حتف) .اهريخأت

 نع مهعنمي ملو مداقتم دحب دوهشلا دهش اذإ يأ [(ط) .برش وأ انز وأ ةقرسك دح ببسب يأ ] :اودهش

 فذقلا دح يف الإ مهتداهش لبقت مل قيرطلا فوخ وأ «مهضرم وأ «مامإلا نع مهذعب روفلا ىلع ةداهشلا
 قوقحك لطبت ال :يعفاشلا دنعو ءاندنع مداقتلاب لطبت ىلاعت هللا قح ةصلاخلا دودحلا نأ اذه يف لصألاو ؛ةصاخ

 .دمحأو كلام لاق هبو «دابعلا

 ةداهش الو «"نغض دوهش مه امنإف هترضح دنع هب اودهشي مل دح يف اودهش موق ام" :مو رمع لوق :انلو
 ءراجزنالا لصحيف «دحلا ماقيل ةداهشلا ءادأ رجأ :نيرجأ نيب ريخم وهف هوحنو انزلا نياع يم دهاشلا نألو «مهتملل

 ملسملا هيخأ ىلع رتس نم" :هنلع لاق «ملسملا ىلع رتسلا رحأو «(٠:قالطلار وب َةَداَهَشلا اوُميِقََو :ىلاعت لاق

 ةنيغضل كلذ دعب ءادألا ىلع مادقإلاف ءرتسلل نوكي نأ امإ ءادألا ريخأتو «"ةمايقلا موي هتاروع هللا رتس ةروع

 نم ةداهشلا ءادأ نأل ؛ريخأتلاب نيقساف نيمنآ اوراص رتسلل ال ناك نإو «مهتملل ةداهش الو «نومهتيف مهتكرح

 نع كلذ يور رهش مداقتلا دح مث ءاعامجإ لبقتف «هوحنو ضرمل ريخأتلا نوكي نأ الإ قسف اهريخأتو «تابحاولا
 .يواحطلا راشأ هيلإو ءرهشأ ةتس :ليقو ءدمحمو فسوي يبأ

 عاطقنا اهريغب ركسلا وأ رمخلا برش يف مداقتلاو «حصأ لوألاو ءيضاقلا يأر ىلإ ضوفم هنأ :ةفينح يبأ نعو
 "فذقلا دح ىوس" :هلوقو «رفزل فالح مداقتلاب عني ال رارقإلاو «دودحلا نم هريغ لثم هلعجي وه «دمحم فالح ةحئارلا

 «رارقإلا دعب هنع عوحرلا حصي مل اذهلو ءدابعلا قوقح يف عنام ريغ مداقتلاو ءدبعلا قح هيف نأل ؛مداقتلا هيف عنمب ال يأ

 مهيلع بجي ال هنأ رهاظلاو «نودحي ضعبلا دنعف ,دوهشلا امأو «هيلع دحلا مداقت يذلا صحشلا يأ "دحي ل" :هلوقو

 (حتف «ييع) .افذق مهمالك نوكي نأ عنميف ةدوجوم ةداهشلل ةيلهألاو ؛لماكتم مهددع نأل ؛دحلا

 دحي ملو ةداهشلا لبقت مل يأ :دحي مل (ط) .قيرط فوح وأ ةفاسم دعب وأ ضرمك رذع الب :مداقتم دحب
 عطقي ال ةمداقتملا ةقرسلاب اودهش اذإ يأ :ةقرسلا نمضو (ييع) .ةمهتلل دحلا هيلع مداقت يذلا صخشلا

 راصف مداقتلاب طقسي ال وهو دبعلا قح هنأل ؛لاملا نامض عنمي الو «ةمهتلل دحلاب ةداهشلا عنمب مداقتلا نأل ؛قراسلا

 (حتف) ۳۸١/١[ :قئاقحلا زمر] .عطقلا هيف بجي الو «لاملا هيف بحي هنإف ةقرسلاب ناتأرماو لحجر دهش ول ام ريظن



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب ۰۳ دودحلا باتك

 نإو «ذح ةلوهجمب انزلاب رقأ ولو «ةقرسلا فالخب ءٌّدح ةبئاغب هانز اوتبثأ ولو
 ۰ لحجر ةبئاغلاب انزلاب رقأ ول امك لحر ىلع دوهشلا يأ

 ا يا ماك اس ا SDE ءاهعوط يف مهفالتحاك ال كلذب اودهش
 لحر ىلع دوهشلا يأ

 دح اهفوفرعي مهو يضاقلا سلجم نع ةبئاغ يهو ةنالفب نز هنأ لحر ىلع اودهش اذإ يأ :خلإ هانز اوتبثأ ولو

 نيح ةيدماغلاو ازعام مجر يلع هنأل ؛عامجإلاب دحلا هيلع ماقي ةبئاغب انزلاب رقأ ول اذكو ةعبرألا عامجإب لحرلا

 (حتف) [؟١/87 :قئاقحلا زمر] .نيبئاغب انزلاب ارقأ

 ةبيغلاب نأل ؛هدي عطقي الف دحلا بجي ال بئاغلا نالف نم قرس هنأ دوهشلا تدهش اذإ يأ :هقرسلا فالخغ

 ؛بئاغلا رضحي يح ًاضيأ انزلا يف دحي ال نأ يغبني :تلق نإف ءانزلا نود ةقرسلا يف طرش يهو «ىوعدلا توفت

 لامتحاو «ربتعتف قدصلا لامتحال ؛ةهبش حاكنلا ىوعد :تلق .ةهبش نوكيف «حاكنلا يعدي نأ لامتحال

 ناك اذإ صاصقلاب اذه ضقتني الو «دودحلا باب دس ىلإ يدؤي اهرابتعا نأل ؛ربتعت الف «ةهبشلا ةهبش ىوعدلا

 ةقيقح وفعلا نأل ؟بتئاطلا ن وفعلا لاخلا ءافتسألا نم رضاللا نك ال اياغاهدحا فاك ونکی رک ني

 (حتف «ئيع) .ةهبشلا ةهبش ال طقسملا ةهبش نوكي هلامتحاو «طقسملا

 نكي مل اذإ اصوصح هتمأ الو هتأرما هيلع ىفخي ال هنأل ؛رقملا دح اهفرعي ال ةأرماب نز هنأ لحر رقأ اذإ يأ :دح

 وهو «ثرالاك تاهجلا نم ةهجب هتمأ تناك نأب ديعبلا لامتحالا ربتعي الو اهفرعل تناك ولو ةمأ الو ةأرما هل

 ؛ريتعي الف موهوم ديعبلا لامتحالا رابتعا نأل ؛هئابآ تاكولمم نم وأ «هتاكولمم نم دلاوتلاب وأ كلذ فرعي ال

 اهفرعن ال ةأرماب نيز هنأ دوهشلا دهش ول يأ ال كلذب اودهش نإو «دودحلا باب دادسنا ىلإ يدؤي كلذ نألو

 نم هنيد هعنمي ملسملا نأل ؛رهاظلا وه لب «هتمأ وأ هتأرما نوكت نأ لمتحي امب ينزملا نأل ؛هيلع دوهشملا دحي ال

 .ينازلا اهفرعي مل اذإ ام فالخب ءانز نوكي نأ ةءوطوملا دوهشلا ةفرعم مدع نم مزلي الو ءًارهاظ مرحلا باكترا

 (صلختسم) 75/١[ :قئاقحلا زمر]
 امي ىز هنأب :مهنم نانثا لاقف «ةأرملا عوط يف اوفلتحاو «ةنالفب نز هنأ ةعبرأ دهش اذإ يأ :ال كلذب اودهش نإو

 :الاقو ءرفز لوق وهو «ةفينح يبأ دنع اعيمج ةأرملاو لحرلا نع دحلا طقس ءاههركتسا لب :نورحآلا لاقو ءاهعوطب

 :ةفينح يبألو «لحرلا دحي لب «دحت الف ةأرملا عوط يف اوفلتخاو «لحرلا عوط يف اوقفتا مهنأل ؛ةصاح لحرلا دحي

 ءنيداضتم نيفصوب فصتي ال امه موقي لعف لكو ءاممي موقي دحاو لعف انزلا نأل ؛فلتحا دق هب دوهشملا نأ
 هب لحرلا دارفنا بحوي هركلاو ءانزلا يف امهكارتشا بحوي عوطلا نأل ؛نيداضتم نيفصو هل اوتبثأ دوهشلاو

 ىلع متي ملو «هب دوهشملا فلتحاو «رحآلا فالح امهنم دحاو لك ناكف ءرذعتم نيداضتملا نيفصولا عامتحاو

 (حتف «ئييع) .دحأ دحي الف ةداهشلا باصن امهنم دحاو لك



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب ١٠١4 دودحلا باتك

 ا ل ل ed ولو ,ةعبرأ انز لك ىلع ولو ,دلبلا يف وأ
 ١ يأ

 EE .ةقسف دوهشلا وأ ركب يهو ةأرما انز ىلع اودهش ولو «ةأرملاو

 اه نز هنأ نانثاو ءةفوكلاب اب انز هنأ نانثا دهش نأب هانز ةدلب يف اوفلتحاو هانرب ةعبرأ دهش ول يأ :دلبلا يف وأ

 لاقو ءاندنع ًاضيأ دوهشلا دحي الو «نكامألا فالتحاب فلتخي لعفلا نأل ؛هب دوهشلا فالتحال ؛دحأ دحي ال ةرصبلاب
 ۳۸۷/١[ :قئاقحلا زمر] .مهنع دحلا طقسأف «:ةروص ةداهش عقو مهمالك نإ :انلق «ةفذق مهنأل ؛نودحي :رفز

 لمك نإو ءدلبلا يف دوهشلا فالتحا يف دحأ ىلع دحلا بحي ال نعي هلبق امه لصاو :ةعبرأ انز لك ىلع ولو

 ظرففي نكلو ةفوكلاب اف قر هنآب ةعبراو الفم ةرضبلاب اه ىر هنأ ةعيرأ تدهش ناب ةدلب لك ىح ل باصتلا

 دحلا بجي الف ءالثم سيمخلا موي سمشلا عولط تقو ام نز هنأب ةفئاط لك دهش نأب ادحاو أتقو اوركذي نأ
 ةروص يف عقو مهمالك نأل ۳۸۷/١[ :قئاقحلا زمر] .اضيأ انه دوهشلا دحت الو «نيقيرفلا دحأ بذكب نقيتلل
 ىلع ال نيقيرفلا دحأ قدص لامتحال عيمجلا دريف نيقيرفلا دحأل ناححر ال ذإ ؛مهنع دحلا طقسيف ةداهشلا

 (صلختسم) .دحلا هب ًاردنيف نييعتلا

 هنم ىرحأ ةيواز يف نارحآلاو تيبلا ةيواز يق انزلا ىلع نانثا دهش نأب دحاو تيب يف دوهشلا يأ :خلإ اوفلتخا ولو

 وهو" ةفيفح ناكلا فالحل نا لع دخلا: نعال ةداهشلا ا ةارلاو لكلا :نخ
 هيلإ نالقتني «ىرحأ ةيواز يف هؤاهتناو ةيواز يف انزلا ءادتبا نوكي نأب نككمم قيفوتلا نأ :ناسحتسالا هحو «رفز لوق

 ؛لبقت اهيلإ انزلا دت نأ نكمب ثيحب موي نم نيتبراقتم نيتعاس يف اوفلتحا ول اذكو اخف كيلا ناك و ايفارطتالاب

 (نيكسم) ۳۸۷/١[ :قئاقحلا زمر] .دحأ دحي الف ةداهشلا لبقت ال ًاريبك تيبلا ناك اذإو «قيفوتلا ناكمإل
 دهش نإ :اهدحأ :لئاسم ثالث ىلع لمتشي ةلأسملا هذهو ؛"دحأ دحي مل" هؤازجو طرش اذه :خلإ اودهش ولو

 دحي الف «هباجيإ يف ال دحلا طاقسإ يف ةجح نهلوقو ءركب ةأرملا نإ :ءاسنلا تلاقو .ةأرما انز ىلع لاحر ةعبرأ

 «ةروص ةداهشلا ظفلو «مهددع لماكتلف «دوهشلا امأو «نيقيب دوهشلا بذك روهظلف ةأرملاو لحرلا امأ «دحأ

 (يشحم) 8410/1١[ :قئاقحلا زمر] .انركذ امل ؛دحأ دحي الف بوبحب وهو انزلاب لحر ىلع اودهش ول كلذكو

 (ط) .بوبحب وهو لحر انز ىلع اودهش وأ ءانرق وأ ءاقتر وأ ركب ةأرملا نأ لاحلاو يأ ةيلاح ةلمج :ركب يهو
 مدعلف «ةأرملاو لحرلا امأ ءًاضيأ دحأ دحي ل ءقاسف مهو انزلاب ةعبرأ دهش اذإ يأ ةيناث ةلأسم هذه :ةقسف دوهشلا وأ
 «بذكلا ةمهتل روصق مهئادأ يف ناك نإو «ءادألاو لمحتلا لهأ نم مهنألف ؛دوهشلا امأو «قاسفلا ةداهشب انزلا توبث

 دق فوذقملا نأ ىلع قاسفلا نم ةعبرأ فذاقلا ماقأ ول ءاندنع ذفن قسافلا ةداهشب يضاقلا ىضق ول ةيلهألا هذهو

 هنم طقسي ال ثيح لتاقلا فالخب «نودحي الف هجو نم انزلا تبثي مقداهشب هنأ لصاحلاو ءدحلا هنع طقس ىز

 = هب نقيتم وهو «لتقلا سفن ىلع بترم دوقلا نأل ؛اوفع دق لوتقملا ءايلوأ نأ ىلع ةقسفلا دوهشلا ةماقإب دوقلا



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب .١٠ دودحلا باتك

 ولو دحأ حب م أ لوصألا دييش 0 ةعبرأ ةداهش ىلع اودهش وأ
 ىلع انزلاب ةعبرأ تدهش وأ ىأ

 هيلع دوهشملا ال «دوهشلا دح ة 50 دودحم وأ ءانايمع اوناك
 ولو 1 سفنلا ةثالث اوناك وأ يأ ا ي ن 3 ا ووش

 2ظ”ش IS A اودح ادودح و أ ادع دبع مهدحأ دحج وف وال
eا ةعبر  

 فالح هيف ةنيبلا ةماقإ نع زجعلاب لب «فذقلاب بحي ال هنأل ؛فذقلا دح فالخب «لامتحالاب طقسي الف =

 (صلحختسم «ييع) .هدنع دبعلاك وهف ةداهشلا لهأ نم سيل هدنع قسافلا نأ ىلع ءانب يعفاشلا

 ةعبرأ ةداهش ىلع عورفلا مهو لاجر ةعبرأ دهش اذإ يأ ةثلاث ةلأسم ذه :خلإ ةعبرأ ةداهش ىلع اودهش وأ

 نألو ؛عورفلا ةداهش يفو لوصألا ةداهش يف بذكلا لامتحال ؛ًاضيأ دحأ دحي مل انزلاب لوصألا مهو لاحر

 ؛عورفلا ىلع دح الو «لدبلا ىلإ دودحلا يف ةحاح الو «ةجاحلل بصنت لادبإلاو «لدب ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 .ًافذاق نوكي ال فذقلل يكاحلاو «لوصألا ةداهش اوكح امنإو ءانزلا ىلإ هيلع دوهشملا اوبسن ام مهنأل

 لبقت مل هنيعب انزلا كلذ ةنياعم ىلع اودهشو لوصألا ءاج نإو يأ «هلبق اع لصاو ءاضيأ لوصألا دهش نإو :هلوق

 لماكتل ًاضيأ اودحي ملو «ةثداحلا كلت نيع يف عورفلا ةداهش درب هجو نم تدر دق مقداهش نأل ؛مقداهش

 امأو «ةراكبلا عم ققحتي ال انزلا نألف ىلوألا ةروصلا يف امأ "دحأ دحي مل" :هلوقو «ةداهش مالكلا نوكو باصنلا

 اهيف بذكلا لامتحا نأل ؛ةهبشلا ةدايز نم هيف املف ةثلاثلا يف امأو «ةقسف دوهشلا نوكل بذكلا ةمهتل ةيناثلا يف

 (حتف) ۳۸۸/١[ :قئاقحلا زمر] .عورفلاو لوصألا ةداهش يف نيعضوم يف

 (ييع ءط) .ثالثلا لئاسملا يأ ةروك دملا نوصلا يف ةوهشلاو ةينازلاو ينازلا نم : :دحأ

 ناك اذإ يأ "هيلع دوهشملا ال دوهشلا دح" :هلوق ءازحلاو روص ثالث نمضتي طرش اذه :انايمع اوناك ولو

 دحي اهلك روصلا يفف لاحر ةثالث اوناك وأ فذقلا دح يف نيبورضم يأ نيدودحم اوناك وأ انايمع انزلا دوهش

 طقسي وهو دحلا امي تبثي فيكف ةهبشلاب تبثي هنأ عم لاملا اه تبثي ال نيدودحم او نايمعلا ةداهش نأل ؛دوهشلا

 زمر] .انزلا توبث مدعل هيلع دوهشملا دحي الو نودحيف «باصنلا مدعل ؛فذقف ةثالثلا ةداهش امأو «تاهبشلاب

 (حتف) [۳۸۸/۱ :قئاقحلا

 (ط) .ارفاك وأ ىمعأ دحو وأ فذق يف [(نيع) .ةفذق مهنأل ؛مهلك دوهشلا يأ ] :ادودح وأ

 :قدقلا ي دود وأ ادع مهنجا دحر م :قداهشب هيلع وهلا رشف ةانزلاب ةنيرأ ده اذإ يأ ءاودح

 امك نييبسع ني ريع دهاشلا نإف ,ددعلا ناصقن دنع ةبسح ال ذإ ؛ةثالث دوهشلا ذإ ؛ةفذق مهنأل ؛نودحي مهفإف

 :ىلاعت هلوقل ؛مهددع ناصقنل ؛اضيأ ةداهشلا ءادأ ةبسح الو ءرهاظ وهو رتسلا ةبسح هني دج رت انههو ءرم

O N llتبث ةبسحلا دحوت مل اذإو «(4:رونلا) هُ؛َةَدْلَج نينا مه ودلځاف ء  

 (حتف «صلختسم) .ةبسحلا رابتعاب نوكي امنإ فذقلا نع ةداهشلا ج ورح نأل ؛فذقلا



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب ١٠5 دودحلا باتك

 دعب ةعبرألا دحأ عجر ولو «لاملا يف ىلع هتيلف مجر إو نده هبرض شرأو
 دوهشلا نم ًاقافتا موحرملا ةيد يأ

 O ا اودح هلبقو ا مرغو دح محلا
 عجارلا نمض هدحو عجارلا

 «ةيودألا نمو بيبطلا ةرجأ وه برضلا شرأ [(ندعم) .دحأ ىلع هيف ءيش ال لطاب يأ ] :رده هبرض شرأو
 دنع دحأ ىلع بحي ال هتيدف طايسلا هحرجو يضاقلا رمأب هيلع دوهشملا دالحلا برض اذإ يأ ةحارجلا ةيد انهه دارملاو

 :الاقو ءدحأ هنمضي الف ءبورضملا ةرشب ةقر نم وأ برضلا نسحي ال نأب دالحجلا قرح نم امإ حرجلا نأل ؛ةفينح يبأ

 هبو «محرلا يف امك لاملا تيب يف بجيف مامإلا أطح رهظ دقو «سفنلا فلتل بجوم حرجا نأل ؛لاملا تيب ىلع بجي
 ةميقلا هب صقن ام رظنيو «رثألا اذه هبو مّوقيو ةحارلا نع ًاميلس ادبع دولحملا موقي نأ شرألا ةفرعمو «ةثالثلا تلاق
 ول اذكو ءهل افالخ امهدنع لالا تيب يف ةيدلا بحت برضلا نم تام ول فالخلا اذه ىلعو ءهلثم ةيدلا نم صقنيف
 8/١[ :قئاقحلا زمر] .امهل افالح هدنع نونمضي ال برضلا نم تام وأ طايسلا هتحرح دقو دوهشلا عحر

 «هريغو حراجحلا مظتنيف «براضلا عسو يف سيل حرجا نع زارتحالاو ءبرضلا قلطم مهداهشب بحاولا نأ :امهل

 «كلهم الو حراح ريغ ملؤم برض مهقداهشب بحاولا نأ :ةفينح يبألو «عوحرلاب نونمضيف ,مقداهش ىلإ فاضيف
 عنتمي ال يك «نامضلا هيلع بحي ال هنأ الإ هيلع رصتقاف «هتياده ةلق وهو «براضلا يف نعمل الإ احراج عقي الو

 (صلختسم) .ةمارغلا ةفاخم ةماقإلا نع سانلا

 اذه ةيدف دود وأ دع مهدحأ دجو مث «لاحر ةعبرأ ةداهشب انصح ناك نأب هيلع دوهشملا يأ ج مجر إو

 نأل ؛لاملا تيب يف هأطخو «هنم أطخ وهو «يضاقلا ءاضقب لصح محرلا نأل ؛عامجإلاب لالا تيب ىلع موحرملا

 عحريو يضاقلا ىلع هتيد نإ :طيحملا يف لاقو ۳۸۹/١[ :قئاقحلا زمر] .مهلام يف همرغ بجيف «نيملسملل هلمع
 (حتف) «لاملا تب ىف كلذن يضاقلا

 هدحو عحارلا دح مهدحأ عجر مث مجرف ءانزلاب نصحم لحجر ىلع ةعبرأ دهش اذإ يأ :خلإ ةعبرألا دحأ عجر ولو

 عجارلا ةداهشب فلتلا نوكيف «يقابلل رابتعالاو «ةداهشلا باصن عابرأ ةثالئ يقابلا نألف «ةمارغلا امأ «ةيدلا عبر مرغو

 هتداهش بالقنال ؛ةثالثلا انئاملع بهذمف دحلا امأو ملسملا لتقل اببس هنوكل هلتق بحي :يعفاشلا لاقو «قحلا عبر

 مكحب موجرم وهف تيم فذاق ناك نو «توملاب طقس دقف يح فذاق ناك نإ هنأل ؛دحي ال :رفز لاقو ءافذق عوحرلاب

 نمو كارلا دعب افذاق رافت ءافذق تبلقنا عوجرلاب هتداهش نأ الإ تيم فذاق هنإ :انلق «ةهبشلا ثروي كلذو ؛يضاقلا

 يف ربتعم همعز نأل ؛هقح يف ةجحلا خاسفناب مكحلا خاسفنال ؛يضاقلا مكحب اموجرم قبي ملو «دحلا مزلي اتيم فذق

 (حتف «صلختسم) .نونمضيف مقداهشب سفنلا فلت نأل ؛ةيدلا عبر مرغو «دح دحاو عجر املك و «هقح

 مدعل هيلع دوهشملا ىلع محر الو مهلك اودح ءاضقلا دعب محرلا لبق دوهشلا نم دحأ عحر ول يأ :اودح هلبقو
 ةداهشلاب لصح ءاضقلا نأل ؛رفزو يعفاشلا لاق هبو ءءاضقلا دعب عحر نإ هدحو عحارلا :دمحم لاقو ءانزلا توبث

 = قحلم دودحلا باب يف محرلا ءافيتسا يأ ءاضمإلا نأ :نيخيشللو «هريغ قح يف ال هقح يف هتداهش لطبي هعوحرف



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب 1۰۷ دودحلا باتک

 عبر 57 اح رخآ عحر ناف هيلع ءيش ال ةسمخلا دحأ عجر ولو «مجر الو

 ECE ا اديبع وربط نإ موجرملا ةيد يكرملا نمضو «ةيذلا

 (حتف) 74/١"[ :قئاقحلا زمر| .انهه اذكف اعيمج نودحي ةمثو ءاضقلا لبق عحر هنأك راصف ءاضقلاب =

 هيلع اودهش نيذلا] :خلإ ةسمخلا دحأ عجر ولو (ييع) .انزلا توبث مدعل هيلع دوهشملا ىلع يأ :مجر الو

 ءاقب ربتعملا نأل ؛ةعبرألا مهو قحلا لك مهتداهشب ىقبي نم يقب ذإ ؛دحلاو نامضلا نم [(ييع) .محرلا دعب انزلاب

 ال :ةروصلا هذه يف انلوقك مهنع ةياور يف الإ عجر نم عوجر ربتعملا :ةثالثلا دنعو «عحجر نم عوحر ال «يقب نم

 ؛ناعجارلا دح ةيقابلا ةعبرألا نم رحآ دهاش عجر نإ يأ "ادح رحآ عحر نإف" :هلوقو عامجإلاب عحارلا ىلع ءيش

 .ةيدلا يسم نانمضي ةثالثلا لصأ ىلعو ءانلصأ ىلع ًافاصنأ ةيدلا عبر امرغو ءامهقح يف محرلاب ءاضقلا خاسفنال

 مزل امنإو ءاسامخأ ةيدلا اونمض ةسمخلا عجر ولو «عجر نم عوحرب مهدنع رابتعالا نأل ۳۸۹/١[ :قئاقحلا زمر]
 عنتما امنإو هتداهشب هفالتإو هفذق وهو نامضلاو دحلل بحوملا هنم دحو هنأل ؛يناثلا عوحرب ةسمخلا نم لوألا

 (حتف) .بوحولا رهظ يناثلا عوحرب عناملا لاز اذإف قحلا مهي موقي ةعبرأ ءاقب وهو عنال بوحولا
 ءاضقلا خاسفنال :ادح (نييع) .سماخلا عم رخآ دهاش يأ :رخآ (نيع) .دحلاو نامضلا نم عحارلا ىلع يأ :هيلع

 ةعبرأ دهش اذإ يأ [(ندعم) .مهنيدو دوهشلا ةلادع فرعي يذلا وهو] :خلإ يكزملا نمضو (ينيع) .امهقح يف محرلاب

 مهاكز نم ىلع موجرملا ةيدف ارافك وأ ًاديبع دوهشلا رهظف محرف همجرب يضاقلا رمأف نوكزملا مهاكزف ءانزلاب لحجر ىلع
 يبأ دنع مهيلع هتيدف لوقلا اذه نع نوكزملا عجر مث لودع نوملسم رارحأ مه :اولاق ول يأ ةيكزتلا نع اوعحر اذإ

 هبو «يضاقلا ءاضق ىلإ فلتلا فاضيف «ةجحلا طرش نوتبثي مهنأل ؛لاملا تيب يف ةيدلاو ءنونمضي ال :امهدنعو «ةفينح

 ىلع اوتبث نإو ءاهيلإ مكحلا فاضيف «ةلعلا ةلع نعم يف تناكف ةيكرتلاب ةجح ريصت امنإ ةداهشلا نأ :هلو «ةثالثلا تلاق

 مل اديبع اورهظو مالسإلاو ةيرحلاب اوربخي ملو «لودع مه :اولاق اذإ امأو ءعامجإلاب اونمضي مل «اوعجري ملو مهتداهش
 | [۳۸۹/۱ :قئاقحلا زمر] .ةلادعلا فاني ال قرلا ذإ ؛كلذ يف نوقداص مهفأل ؛عامجإلاب اونمضي

 اذإ اذهو :ًاديبع (نيع) .ةسمخلا نم ناعحارلا يأ مهاكزف انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإ اميف :موجرملا ةيد

 دهش اذإ اميف ةيدلا بجي امك يأ :خلإ لتق ول امك (ييع) .اقافتا لاملا تيب يف ةيدلاف الإو بذكلا اندمعت اولاق

 ىلعف ًاديبع دوهشلا دجو مث هيلع دوهشملا قتع لجر برضف همجرب يضاقلا رمأف انزلاب نصحم لحجر ىلع ةعبرأ
 ةموصعم اسفن لتق هنأل ؛صاصقلا بجي نأ سايقلاو نيكزملا ىلع ىلوألا ةلأسملا يف امك قافتالاب هلام يف ةيدلا لتاقلا

 ءدمع لتق هنأل ؛هلام يف ةيدلا الإ بحي ملف «لتقلا ةحابإ ةهبش ثروأ يضاقلا ءاضق نأ :ناسحتسالا هجو «قح ريغب

 بجي ثيح حلصلاب بحاولا فالخب «لتقلا سفنب تبحجو اهنأل ؛نينس ثالث يف بحتو ءدمعلا لقعت ال ةلقاعلاو

 (صلختسم) [۳۸۹/۱ :قئاقحلا زمر] .عيبلا يف نمثلا هبشأف «دقعلاب بحو هنأل ؛ًالاح



 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب ١م دودحلا باتك

 لاق ولو ءلالا تيب يف هتيدف دنع اودجوف مجر نإو n رمأ نم
 كعب دوهشلا يأ

 لحجر هيلع e ر ولو .مهداهش رظنل رلا دوهش 50 تلبق | e : ان لا د

 ا و ا لور تا ناتأرماو

 وأ ادن يأ :كلذك (ئيع) .انزلاب هيلع ةعبرأ ةداهشب صخش محرب يضاقلا رمأ يذلا يأ :همجرب رمأ نم

 يأ ] :2إ اودجوف مجر نإو (نيع) .يضاقلا ءاضقو دوهشلا ليدعت دعب ًادمع هلتق لتاقلا نأ دارملاو ءارافك

 برضب لحرلا اذه هلتقي مل ول يأ "لتق ول" :هلوق ىلع فطع لعافلل ءانبلاب [(ييع) .هب رمأ امك هيلع دوهشملا
 ولو «هيلإ هلعف لقنف مامإلا رمأل لاثتما مجرلا نأل ؛لاملا تيب ىلع هتيدف اديبع دوهشلا رهظ مث «همجر لب قنعلا
 رمأ لثتع مل هنأل ؛هقنع لحرلا برض اذإ ام فالخب ءاذه اذكف لاملا تيب يف ةيدلا بحت ءهسفنب لتقلا مامإلا رشاب

 (حتف «صلختسم) .قنعلا برض نود مجرلاب رمأ ناك هنأل ؛مامإلا

 :اولاقو «ةلحكملا يف ليملاك لبقلا يف اهعطو لحرلا نأب انزلا ىلع دوهشلا دهش اذإ يأ :انزلا دوهش لاق ولو
 رظنلا مهل حابي هنأل ؛ةروعلا ىلإ رظنلا دمعتب اوقسف مهنأ رابتعاب درت الو ؛مهداهش تلبق ءامهجرف ىلإ رظنلا اندصق
 لبقت ال :مهضعب دنعو «ةلباقلاو نتاخلاو ةضفاخلاو بيبطلاك زئاج ةجاحلل رظنلا يف دمعتلاو «ةداهشلا لمحت ةرورض

 مهنأل ؛انزلا ىلع ةداهشلا باب دسي اذه :انلق ءادصق ريغلا ةروع ىلإ رظنلاب مهسفنأ ىلع قسفلاب مهرارقإل ؛مهتداهش
 (ييع ءصلختسم) .ةرورض رظنلا دمعت يف ناكف «ةداهشلا مهعست ال ةلحكملا يف ليملاك اوري مل نإ

 ةأرما لجرلل ناك اذإ يأ [(ييع) .طورشلا رئاس دوجو دعب لوحدلا ركنأ نأب] :خإ ناصحإلا ركنأ ولو
 ناتأرماو لحر لوحدلا ىلع دهشف هتأرماب لوخدلا مدع ىعداو ناصحإلا ركنأف ءاهريغب انزلاب ةعبرأ هيلع دهشو

 ةداهش نأ هلصأ ىلع ءانب هيلع محر ال :يعفاشلا لاقو مجري ةلقاع ةملسم ةرح نم دلو هل نكي مل اذإ اميف

 ظلغت ةيانجلا نأل ؛هدنع ةلعلا نعم يف طرش ناصحإلا نأل ؛رفز لاق هبو «لاومألا ىوس اميف ةلوبقم ريغ ءاسنلا

 .ءردلل ًالايتحا هيف ءاسنلا ةداهش لبقت الف ةلعلا ةقيقح هبشأف مكحلا فاضيف «ناصحإلا دنع
 نوكي نأ لاحتساو «ةلعلا نعم يف نوكي الف ءانزلا نع ةعنام اهنأو «ةديمحلا لاصخلا نع ةرابع ناصحإلا نأ :انلو

 اهضعبو ءلقعلاو ةيركلاك ءرملا عنض نم. سيلا اهضعب ناصح إلا لاضخو. ةةياتع نوكي نأ اهببس ذإ ؛ةنونييلل اببس
 لوحدلا لجرلا ركنأ اذإ كلذكو «ةلعلا يعم يف نوكي الف «حاكنلاك بودنم لب حابم اهضعبو «مالسإلاك ضرف

 هنم بسنلا توبثب مكحلا نأل ؛اضيأ مجري هنإف «هنم هنوك روصتي نأ نكمي ةدم يف ركنملا اذه نم هتجوز تدلوو

 :دوهشلا لوقي نأ لوحدلاب ةداهشلا ةيفيكو .ةعجرلا مكح هل نوكي اهقلط ول هنأ ىرت الأ «هيلع لوحدلاب مكح

 ناصحإلا دوهش عحر نإو ءدمح ًافالخ نيخيشلا دنع يفكي ام لحد :اولاق ولو ءاهعضاب وأ اهعماجو ةأرما جوزت

 (يیع) .هنم هنوك روصتي نأ نكمي ةدم يف ركدملا اذه نم يأ :هنم هتجوز (نييع «صلخختسم) .رفزل افالخ نونمضي ال



 برشلا دح باب ۰۹ دودحلا باتك

 نك بو

 ءاهمشو رمتلا ٍذيِسب يبنب ولو ناركس ناك وأ .دوجوم اهحيرو ذحأف ارح برش نم
 هرکس ناك ولو يأ ةلصتم

 MCLEAN ءاحصو اعوط هبرش ملع نإ دح ا نالحر
 اعئاط هنوک لاح يأ ذوحخأملا يأ ةدحاو ذوحأملا رمخلا برش هنأب

 نيفلكملا نيملسملا نم :برش نم (حتف) .دوهعملا بورشملا برشلاب دارملا وأ ركسملا برش دح يأ ا

 نأ لاحلاو يأ :دوجوم اهحيرو (نييع) .دتشاو ىلع اذإ بنعلا ءام نم ئلا وه :ارخ (ط) .ىثنأ وأ ناك اركذ

 (ييع) .تاركسملا نم ناك ءيش يأب ناركس ذوحأملا يأ :ناركس ناك وأ (نئيع) .ةدوحوم رمخلا حير

 طرشلا :ءايشأ ةسمخ دحلا رع طرش نأ ملعا :ملع نإ دح (ييع) ا ةذبنألا نم امهريغ وأ :رمتلا

 اهحيرو ذحأف ارمح برش نم" :هلوقب فنصملا راشأ هيلإو ؛رمخلا برش نم يف ادوجوم رمخلا حير نوك :لوألا

 نإف «هوهكنتسا مث ؛هوزمزمو هولتلت :رمخلا برش نم يف هذ دوعسم نبا لوقل حيرلا دوجو طرتشاو "دوحوم

 ىعمو ؛ءيجي ام ىلع ركسلا هيف طرتشي الو ءرمخلا برش يف ةحئارلا دوجو طرش .هودلجاف رمخلا ةحئار متدجو

 سيل ةحئارلا دوجو :ةثالثلاو دمحم لاقو «همف اومه يأ هوهكنتساو «فنعو ةدشب هوكرح يأ هوزمزمو هولتلت
 ام :انلو «ةحئارلا دوجو طرتشي ملو ءدوهشلا ةداهشب ةبقع نب ديلولا ىلع دحلا ماقأ هدد نامثع نأل ؛طرشب

 .ديعب نم هب اوءاج مهنأ ىلع لومحم هثیدحو ءانيور
 غل هلوقل ؛ناركس ناك وأ :هلوقب فنصملا راشأ هيلإو «ةمرحملا ةبرشألا نم رمخلا ريغ يف ركسلا دوجو :يناثلا طرشلاو

 هاور «"هقنع اوبرضاف ركس نإ مث «هودلحاف ركس نإ مث ,هودلجاف ركس نإ مث ؛هودلجاف ركس نإ" :ناركسلا يف

 مث «هدلجف رمخلا برش لحرب يتأ ةع هنأل ؛خسن مث رمألا لوأ يف لتقلا ناك :يذمرتلا لاقو «دواد وبأو دمحأ
 يف لتقي :اولاق مهفإ نح ثيدحلا رهاظب ةيرهاظلا تجتحاو «لتقلا عفرو تارم عبرأ هدلج نأ ىلإ هدلجف هب يأ

 .برشلا باب ٌدسني يأ ءهب يفي ول نامزلا اذه يف اذه نسحأ امو «ةعبارلا

 ةداهش هيف لبقت ال هنأل ؛لاحرلا ةداهشب ديقو ءةدحاو ةرم براشلا رارقإ وأ نيلحر ةداهش :ثلاثلا طرشلاو

 فنصملا ضرعتي ملو «رفز لاق هبو «نيترم نم رارقإلا يف دبال :فسوي وبأ لاقو ءلحر عم اتدهش نإو ءاسنلا
 طرشلاو «ةداهشلا يف امك كلذ يغبنيو ؟برش نيأو ؟اًبرش فيكو ؟يه ام رمخلا نع رقملا يضاقلا لاوس

 نم اا نركب نأ يمال لفرشلا ا ذل ؛ًاعوط هبرش نوكي نأ :عبارلا

 درجم. دحي ال هنأ ىلإ ةراشإ رارقإلا وأ ةداهشلاب دييقتلاو «دحي ال ركسلا ةلاح يفو ةدئاف برضلا ديفيل ركسلا

 (حتف) [۳۹۱/۱ :قئاقحلا زمر] .ةحئارلا دوجو



 برشلا دح باب 11۰ دودحلا باتك

 ةينب الو رارفإ نوب 0 يل ًاعوط هيرشب تانثالا هدا ير

 ...رمخلاو ركسلا دحو .ال هلقع لاز نأب ناركس ٌرقأ 0 هس
 اهريغو ةمرحم ا ةبرشألا نم ناركس هنوك لاح يأ رمخلا برش وأ ركسلاب رقملا :

 هنأ :ىلوألا :تسلا لئاسملا يف دحي ال يأ "ال" :هلوق ءازح لاو ءلئاسم تس نمضتي طرش اذه :ادهش وأ رقأ نإو
 امك رارقإلا ةحص لطبي ال مداقتلا نأل ؛دمحمل افالح نيخيشلا دنع دحي ال اهتحئار تمدعنا دقو رمخلا برشب رقأ
 دقو «متي ال هذ دوعسم نبا يأر نودب عامجإلاو «ةباحصلا عامجإب تبث برشلا دح نأ :امهلو ءانزلا دح يف

 دحي الف هبرش ىلع رمخلا حير يضم دعب نالحر دهش ول :ةيناثلا .طرشلا دحوي ملو ةحئارلا طرتشي هنأ انيور

 .دحلا عنمي ال ةفاسملا دعبل ةحئارلا لاوز نأل ؛"ةفاسملا دعبل ال" :هلوقب ديقو ءدمحمل افالح امهدنع

 رمخلا ريغ ن نوكت دو جارا نأل ؛دحي الف ءرارقإ الو ةداهش الب رمخلا ةحئار هنم دحجو هنأ :ةثلاثلا

 ا م ا اهركم قوش هنأ لمتحي هنأل ؛دحي ال رارقإو ةداهش ريغ نم رمخلا أّيقت هنأ :ةعبارلا .ةلجرفسلاك

 نود هعوحر يف قداص هنأ لامتحال ؛دحي ال هرارقإ نع عجر مث رمخلا برشب رقأ هنأ :ةسماخلا .كشلاب بجي

 ءءاسنلا نم لاحرلا الو ءءامسلا نم ضرألا فرعي الو «هلقع لاز نأب ركسلا ةلاح يف رقأ هنأ :ةسداسلا .هرارقإ

 رثكأ هيلعو «يذهيو هلزمب هدح طلتخي نم ناركسلا :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ريسفتلا اذهو ًائيش فرعي الو

 .هفارطأو هتاكرحو هيشم يف ركسلا رثأ روهظ ربتعملا :يعفاشلا دنعو «خياشملا

 مالك لدو «هئردل لاتحيف «هرارقإ يف بذكلا لامتحا ةدايزل ؛دحي ال رمخلا برش هنأب هلقع لاز نم رقأ ولف

 لمعيف «حيحص ريغ ىلاعت هللا قح ةصلاخلا دودحلاب ركسلا لاح هرارقإ نأ "ناركس رقأ وأ" :هلوق وهو «فنصلا

 صاصقلا لثم ةصلاخلا دابعلا قوقحب هرارقإ نأ هنم فرعو «حصيف فذقلا دحك ةصلاخلا ريغ امأو «هيف عوحرلا

 دحب رارقإلا فالخب «عطقي ملو «لاملا هنم ذحأ ةقرسلاب رقأ ول اذهو «ىلوألاب حيحص ركسلا يف حاكنلاو لاومألاو

 يف برش وأ قرس وأ ىز اذإ ام فالخبو ؛عوحرلا لمتحي ال هنأل ؛دابعلا قوقح نم امهريغو صاصقلاو فذقلا
 ذختملاو هركملاو رطضملا برشك حابملاب ركس اذإ امأو «مرحماب ركس اذإ اذهو «دحلا هيلع بجي ثيح ركسلا ةلاح

 (ييع «حتف «صلختسم) .ءامغإلا ةلزنمب هنأل ؛اهلك هتافرصت ربتعت الف ءءاودلاو لسعلاو بوبحلا نم

a aS 9(ييع) .  

 (نيع «ط) .ًائيش فرعي الو ءامسلا نم ضرألا الو ةأرملا نم لجرلا فرعي ال نأ وهو ركسملا ريسفت :لاز نأب

 (ط) .اهلك روصلا هذه يف دحلا بجي ال يأ :ال
 ءانبو «هيلع رمخلا فطع ليلدب رمخلا ريغب ركسلا اذه نم دارملاو «فاكلا نوكسو نيسلا مضب :ركسلا دحو

 :هلوقو «"'هودلحاف رمخلا برش نم" :ةتِلع هلوق قالطإل "ةرطق برش ولو" :هلوق وهو ءرمخلا ىلع رخآلا مكحلا
 لاقو «ءاندنع ا نوناغ كلف ولو حلا برع حو را ريق نم كسلا دخ يأ اذهمملا ردع 007 نونامث"

 - هد ركب وبأ برضو «لاعنلاو ديرحلاب رمخلا يف برض لع يبلا نأ هند سنأ نع يور امل «نوعبرأ :دمحأو يعفاشلا



 برشلا دح باب ١١1١ دودحلا باتك

 .انزلا دحك هندب ىلع قّرفو :هفضن دبعللو او نونامث ةرطق برش ولو
 نينامثلا برض يأ نينامثلا هلجأل يأ اندنع رحلل

 ؛ىرتفا يذه اذإو «يذه ركس اذإو ءركس برش اذإ هنأ" هذ يلع لوق :انلو «ةياور يف دمحأ لاق هبو «نيعبرأ =
 .ئطق رادلا هاور «"ىلاعت هللا باتك يف ةدلج نونامث فذاقلا يأ يرتفملا ىلعو

 ةجح ناكف نيتبرضب ةبرض لك ناكف «نيلعنلاو نيتديرجب ناك هاور امو ءةباحصلا عامجإ هيلعو «هانعم. كلامو

 نمز يف ناك املف «نيلعنب رمخلا يف ب هللا لوسر دهع ىلع دلج" :ديعس يبأ لوق اذه ىلع كلدي يذلاو ءانل
 ديلولا دلجي نأ هدد ايلع رمأ هذ نامثع نأ حيحصلا ينو .دمحأ هاور ."اطوس لعن لك لدب لعج هو رمع

 (ييع) .ةرطق اهنم برش ولو يأ ةلصتم :برش ولو (حتف) ۳۹۲/١[ :قئاقحلا زمر] .نينام
 نامثعو رمع نأ :أطوملا ةياورل «نينامن فصن دبعلا قح يف رمخلا ةبرش دحو ركسلا دح يأ :هفصن دبعللو

 دحك هندب ىلع قرفو" :هلوقو ءفّصنم قرلا نألو ؛رمخلا يف دحلا فصن مهديبع اودلح ب رمع نب هللا دبعو
 كاللا ىلإ يدؤي دق دحاو عضوم يف عمجلا نأل ؛انزلا دح يف امك براشلا ءاضعأ ىلع برضلا قرفي يأ "انزلا

 هببس نأل ؛هبايث نع درجيو ءوشحلاو ورفلا هنع عزني هنأ انباحصأ نع روهشملاف ؟هبايث نع براشلا درجي لهو
 نعو «هيف اقداص فذاقلا نوكي نأ لامتحال ؛هب نقيتم ريغ هببس نأل ؛فذقلا دح فالخب ءانزلا دحك هب نقيتم

 انرهظأ دق انأ روهشملا هحو ,عامجإلاب تبثي امنإو «يعطق صن هب دري مل هنأل ؛فيفحتلل اراهظإ ؛درحي ال :دمحم

 (ئيع «صلختسم) ل

 (نيع) .جرفلاو هحولاو سأرلا يهو انزلا دح يف تينثتسا يلا عضاوملا ىقوتي هنأ ىلع هيبنت :دحك



 فذقلا دح باب ١١ دودحلا باتک

 ناكل دا یا

 200700 a ل

 هقح هنأل فوذقملا فذاقلا يأ ةنصحم ةأرما يأ انصحم الحر يأ ةأرما وأ لحر فذقلا دح يأ

 [(حتف) .رئاغصلا نمف الإو انصحم فوذقملا ناك اذإ ةمألا عامجإب رئابكلا نم وهو انزلاب يمرلا :ًاعرشو] :فذقلا

 وهو صوصخت يمر :عرشلا يفو «يمارتلا فذاقتلا سوماقلا يقو «عالقملل ةفاذقلا هنمو ءاقلطم يمرلا :ةغللا يف وهو
 ةنيبلاب هتابثإ نع فذاقلا زجعو «فوذقملا ناصحإ فذقلا دح طرشو ءدحلل بحوملا وهو ءاحيرص انزلاب يمرلا

 .يناثلا سلحبلا ىلإ هرخؤي هنأ :فسوي يبأ نعو «سلحملا رخآ ىلإ يضاقلا هلهمأ ءرصملا يف ةرضاح ةنيب يل :لاق ولو
 لمتحم ربح فذقلا نإف «فذاقلا ةعيرج فاللخب اه نقيتم براشلا ةعرح نأل ؛برشلا دح نع فذقلا دح رحخخأو

 (ندعم «نيع) .برشلا دح لثم فذقلا دح نأ :امهنيب ةبسانملاو «بذكلاو قدصلل

 «نيلجر ةداهشب اتباث هنوك يقو «ةدلح نينامث هنوك يف برشلا دح لثم فذقلا دح يأ :برشلا دحك وه

 دحو ءامقداهش تلبق «يناز اي :هل لاق هنأ دهشن :الاق نإف ؟وه فيكو ؟وه ام فذقلا نع يضاقلا امهلأسيو

 نعو «يغبلا راد وأ «برحلا راد يف هفذق نوكي نأ لامتحال ؛ناكملا نع امهأسي نأ يغبنيو «نيلدع اناك نإ فذاقلا

 ي رئاس فالخب هب لطبي ال فذقلا دح نأل ؛مداقتلا لامتحال ال هابص يف هفذق نوكي نأ لامتحال 0

 0 نیذلاو# :ىلاعت هلوق هيف لصألاو ءقافتالاب اب فذقلا و يلا ةغللا ىلع نيدهاشلا قافتا طرتشي

 ثيح نم يأ :اتوبثو (حتف «صلختسم) (4:رونلا دلج َنيِناَمَّن ْمُهوُدِلْجاَف َءاَدَهْش ير
 (يبع «ط) .ةرم فذاقلا رقي وأ ء a جاوبت Sk يرحل دكت احر هداه عش ني توبقلا

 نومي َنيِذَلاَو :ىلاعت هلوق وهو «صتنلابف نع ا هش فلا نوك امأ :ةنصح وأ انصحم فذق ولف

 نإف ءاقتر ة الا نکن لو اصح وأ اع وأ ايوب تركي ال ناب هم لا روش ودق قطر هيو «ةيآلا

 «بلطلاب دحلا نأل e «سرخأ فوذقملا نوكي ال نأ طرتشيو «دحلا بجوي ال مهيف فذقلا

 حيرصب فذقلا نوكي نأ طرتشي يأ "انزب" :هلوقو «فذاقلا قدصل قطني ناك ول هنأ لمتحيف «ةراشإلاب هبلطو

 دحي "تقدص" :رحآ لاقو «"يناز اي" :نصحملا لحرلل لحجر لاق نأب دحي ال ضيرعتلاو تايانكلاب هفذق ولف ءانزلا

 مارحلا عامجلا نأل ؛دحلا هيلع بجي ال امهوحنو اهب ترجف وأ ًامارح ةنالف تعماج :لاق ولو «قدصملا نود لئاقلا

 (نيع «حتف «صلختسم) .دحلا بجوي ناك ناسل يأ نم انزلا حيرصو «دساف حاكنب نوكي دق

 سيل فوذقملا ةبلاطم :لاقي ال ءراعلا عفد ثيح نم هقح هيف نأل ؛دحي ال هبلاطي مل ول هنأل "هبلطب" ديق :هبلطب دح

 مكح ذحأف «هماقم مئاق هنإ :لوقن انأل ؛هنباك تيم فوذقملا ناك اذإ هبسن يف حدقلا عقي نم ةبلاطم. دحي هنإف ءطرشب

 ناك نإو دبعلا قح :انلق «بلطلا طرتشي ال نأ يغبني ناكف بلاغ هللا قح :ليق نإف .فوذقملا ةبلاطم مكح هتبلاطم

 (حتف ءصلختسم) .ًأردلل الايتحا ًاطرش ةبلاطملا نوكي نأ حلصي هنكل «هيف ًابولغم



 فذقلا دح باب ۹۳ دودحلا باتک

 افيفع ًاملسم ارح ًافلكم هنوكب هناصحإو ءوشحلاو ورفلا ريغ هنع عزني الو ءاقرفتم
 رفاكلا فذقب دحج الف دبعلا فذقب دحي الف فوذقملا دلجلا نم سبلي يذلا وهو

 ال هريغ يفو «دح بضغ يف نالف نباب تسل وأ كيبأل تسل ور لاق واق ءانرلا نع
 ةرحاشمو بضغ ةلاح يف يأ لحر يأ

 يدوي العل ؛برشلاو انزلا دح يف امك هئاضعأ ىلع برضلا قرفي يأ فذاقلا ءاضعأ ىلع اقرفتم ًابرض يأ :ًاقرفتم

 هب عوطقم ريغ هببس نأل ؛هب فيفختلل هبايث نع فذاقلا درجي ال يأ :هنع عزني الو (حتف ءصلختسم) .فلتلا ىلإ

 لصحي الف هب ملألا لوصو نع ناعنمي وشحلاو ورفلا نأ الإ انزلا تابثإ نع ازجاع فذاقلا ناك نإو هقدص لامتحال

 (صلختسم) [۳۹۳/۱ :قئاقحلا زمر] .هب نقيتم امهببس نأل ؛برشلاو انزلا دح فالخب ناعزنيف دوصقملا
 تقو هدوجو طرتشيو «يضاقلا ملعبو نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهشب تبثي فوذقملا ناصحإ يأ ]:هناصحإو
 نوك :لوألا ءانصحم نوكي ال اهنم دحاو دقف اذإف «ةسمح فوذقملا يف ناصحإلا طئارش يأ [(حتف «ييع) .دحلا
 مسا نأل ؛ةيرحلا :ياثلاو «نونحلاو يبصلا قحلي ال راعلا نأل ؛اذه طرش امنإو ءاغلاب ًالقاع يأ ًافلكم فوذقملا
 ءرئارحلا يهو (٠٠:ءاسنلا) (باذَعْلا نم ٍتاَنَصْحُمْلا ىَلَع ام ُفْضِن َنِِيلَعفط : لافت هللا لاق هيلع قلظي ا

 "نصحع سيلف هللاب كرشأ نم" :اكلع هلوقل ؛مالسإلا :ثلاثلاو ءركنأ اذإ ةنيبلاب وأ «فذاقلا رارقإب ةيرحلا تبثي

 ناك الو «ةبوقعلا قحتسي الف هفذق يف قداص فذاقلا نألو «راعلا هقحلي ال فيفعلا ريغ نأل ؛ةفعلا 0

 .ةسمخ طورشلا تراصف «نيطرشل انمضتم لوألا طرشلا

 ءطولا نع ازارتحا :انزلا نع (حتف) .هرمع يق دساف حاكنب الو ةهبشب ءطو الو ةأرماب نز نكي مل نأب :ًافيفع

 ولو ءانصحم نوكي نأ نع يطاولا جرخي ال هنإف «ةيسوجملا هتمأ ءطو وأ ءاهضيح يف هتجوز ءطوك كلملا يف مارحلا
 يل «ةكرتشملا ةيراجلا ءطو وأ «دساف حاكنب وأ ةهبشب ءطولاك كلملا ريغ يف مارحلا ءطو

 (حتف «صلختسم) .ناصحإلا نع هجرخي ديبأتلا ىلع
 تسل :هريغل لاق نم يأ [(ئيع) .ةقيقح همأل فذق هنأل ؛ةنصحم همأ تناك اذإ لئاقلا يأ ] :دح بضغ يف

 همأ تناك اذإ لئاقلا دح بضغلا ل اذه ناك نإف هل فرعي يذلا هيبأل نالف نباب تسل وأ كيبأل

 ريغ يق هنأل ؛بضغلا ةلاح طرتشاو «ةرورض انزلا نم ناك هيلإ بوسنملا هيبأ ريغ نم ناك اذإ هنأل ؛ةملسم ةرح

 ةلاح يقو «لامتحالا عم دحي الف ءءاخسلاو ةءورملا يف كابأ هبشت ال تنأ يأ ةبتاعملا هب داري دق بضغلا ةلاح

 اضرلا ةلاح يفو «ةمتاشملا ةلاح يق ناك اذإ دحي هيبأ ريغل نالف نبا كنإ :لاق اذإ اذكو «ةقيقحلا هب داري بضغلا

 مذ دوعسم نبا نع يور ام ناسحتسالا هجو «لامتحالل اهلك لاوحألا يف افذق نوكي ال نأ سايقلاو ءدحي ال

 ؛دحلا هيلع بجي ال كمأل تسل :لاق نأب همأ نع هافن ولو «هيبأ نم لحر يفن وأ ةنصحم فذق يف الإ دح ال :لاق

 (صلختسم «حتف) [۳۹۳/۱ :قئاقحلا زمر] .طقف ءابآلا ىلإ بسنلا نأل ؛قدص هنأل

 (يئيع) .دحي ال بضغ ريغ ةلاح يف يأ :ال



 فذقلا دح باب ١١ دودحلا باتک

 هلاخ وأ همع ىلإ هتبسنو «ءامسلا ءام نبا ايو يطبناي :ىبرعل هلوقو .هذج نع هيفنك
 برعلا ىلإ بوسنم يأ 1

 OOS SIS ل جنو ا هبا ناو ل اب همأو «ةينازلا نبا اي :لاق ولو ,هبار وأ
 همأ نأ لاحلاو يأ هريغل

 يفن يف دحي ال امك يأ دحلا مدعل لاثم [(يع) .هريغل لئاقلا يفن يف دحي ال امك يأ ] :هدج نع هيفنك

 نأل «همالك يف قداص هنأل ؛دحي ال هدح نالفو «"نالف نباب تسل" :لاق نأب هدح نع فوذقملا فذاقلا

 امك :ىلاعت هللا لاق ءازاجم هيلإ بسني هنأل ؛اضيأ دحي ال هدج ىلإ هبسن ول اذكو ءهدح نبا ال هيبأ نبا فوذقملا

 (ئبع «صلختسم) (؟7:فارعألا) لا س کیوبا ا

 «فورعملا ليجلا مه برعلاو «يبرعل هلوق يف دحي ال امكو يأ "هيفنك" :هلوق ىلع فطع رجلاب :خلإ يبرعل هلوقو
 حتفب "يطبناي" :برعل لاق نم يأ برع وهف اهلهأ ناسلب قطنو ءاقريزجو برعلا دالب نكس نم لكو
 كلام دنعو «دحي ال مهيلإ ةبسنلاب دحأ مذي نمم قارعلا داوسب سانلا نم ليج مهو «طبنلا ىلإ ةبسن ةدحوملا

 كلام نعو «ةليبق ريغ ىلإ هتبسن يف دحي ال اذكو «متشلا هب ىون اذإ دحي ةياور يف دمحأو «لوق يف يعفاشلاو

 نبا اي :هريغل هلوقب دحي ال امكو يأ "ءامسلا ءام نبا اي" :هلوقو ءايمجع وأ ايبرع راعلا هقحل ةبسن لك يف دحي
 ءامسلا ءامب بقلي ةثراح نب رماع ناكو «ءافصلاو ةحامسلاو دوحلا يف هيبشتلا هب داري هنأل ؛ءامسلا ءام

 [۳۹ ٤/۱ :قئاقحلا زمر] .همركل

 اهدالوأل :ليقو ءاهلامجو اهنسحل ءامسلا ءامب رذنملا مأ تيمسو ءرطفلا ماقم طحقلا يف هلام ميقي ناك هنإ :الاقو

 ةعاجشلا يفنل ابس هلعجب :انلق ءدصقلا اذه نع ىبأت بضغلا ةلاح :ليق نإف «قارعلا كولم مهو «ءامسلا ءام نب

 (حتف) .دصقلا كلذل هلامعتسا دهعي مل ذإ ؛الف دحلل ابجوم ايفن هنوك امأ «بضغلا يق

 مهيلإ بسني هنأل ؛هيبرم وأ هلاح وأ همع ىلإ فذاقلا ةبسن يف دحب ال يأ دحلا مدعل رحآ لاثم :همع ىلإ هتبسنو

 َميِهاَرِْإ كئابآ َهَّلِإَو َكَمَلِإ ُدْبْعَت اولاقإل :هينبو ليئارسإ نع ةياكح ىلاعت لاق «هدح ىلإ هبسن اذإ اذكو ءازاحجم ةداع

 "بأ لاخلا" :83ع لاقو «همع ليعامسإو «هابأ قاحسإو «هدج ناك ميهاربإو (18:ةرقبل) #قاَحْسِإَو َليِعاَمْسِإَو

 يف دحي :بهشأ لاقو «هتأرما نبا ناك هنإ :ليق (4ه:دوه) يله نم ينبا ن :8ء حون نع ةياكح :ىلاعت لاقو

 (حتف «ئيع) .ةمتاشملا دنع ءالؤه ىلإ هتبسن

 دنعو ءاه ةبلاطملاف ءةيح تناك اذإ اهنأل ؛اتومم ديق ا همأو (ئيع) .هابر يذلا وهو ةدحوملا ديدشتب :هبار

 ينال" نول قو مدا و هنأ دوغ ی اداغ نه ف وقفل هناك اكن ةلاطملا لكلا نوبل واد

 اد ت قذف م آیا و اط ركل هلو و دعي هع قالك هنآل تلو وأ كلولا وأ لاول
 ءاضيأ فوذقملا مأل ةبلاطملا قح ذإ «يقافتا دلاولاب دييقتلاو ءهب ةبلاطملا اقلطم لفس نإو هعرف وأ ءالع نإو هلصألف
 دحلاب بلاطي نأ هلف ادبع وأ ارفاك هعرف وأ نصحملا تيملا لصأ ناك ول امك نصح ريغ دحلل بلاطلا ناك ول اذكو

 - .رفزل ًافالخ دلولا مايق عم دلولا دلول بلطلا زوجيو «تنبلا دلول ةبلاطملا تبثت ال :دمحم نعو «رفزل ًافالخ



 فذقلا دح باب °110 دودحلا باتك

 هديس دبعو «هابأ دلو بلاطي الو .دح هدلو وأ دلولا وأ دلاولا بلطف تيم

 يئبم اذهو «ةبلاطملا هتنب دالوأو دبعلاو رفاكلا هنبال نوكي ال يح ثراولل الإ قحلا اذه تبثي ال :يعفاشلا دنعو =

 نمل ةبلاطملا زوجيف ثروي الف ىلاعت هللا قح بلاغلا :اندنعو «ثرويف «هدنع دبعلا قح فذقلا يف بلاغلا نأ ىلع

 مهل نوكي نأ يغبني :ليق نإف .ةيئزحلا ناكمل مهقحلي راعلا نأل ؛عرفلاو لصألا وهو «هفذقب هبسن يف حدقلا عقي ٠

 حلي اغلا انف فلا كب تام ادا اذنك و ااغ وأ ناك اضاع ايم وأ قوذتملا ناك اه ةيلاطملا ةيذلؤ

 هل ىطعي ال هريغ نمض يف تبث ام نأل ؛ايح ماد ام مهتموصح ربتعت الف انمض مهقحلي ءالؤهو ادصق فوذقملا

 ٍ (ييع ؛حتف «صلختسم) .هسفن مكح
 ارفاك ولو الع نإو فوذقملا دج وهو مألا دلاو يأ :دلاولا (ط) .تيم هوبأو يازلا نبا اي :لاق وأ ةنصحم :تيم

 نإو دلولا دلو يأ :هدلو (ييع) .ادبع وأ ارح املسم وأ ارفاك اتنب وأ انبا ناك ءاوس :دلولا (ط) ذيع وأ

 عوقول ةبلاطم ءالؤهو اهتوم دعب ةنصحم فذق هنأل ؛فذاقلا يأ :دح (ط) .دلولا ءاقب عم ةبلاطملا قح هل لفس

 (ئيع «ط) .اهفذقب مهبسن يف حدقلا

 نإو هتدحو همأ تلحدف «ىثنأ وأ ناك اركذ هلصأ يأ "هابأ" لفس نإو عرف بلاطي ال يأ :هابأ دلو بلاطي الو

 عرفلا بلاطي ال يأ همأ فذقب :هلوقو «ريزعتلا موزل ياني الف دحلا بوجو يفنملاو ءالع نإو هدج اذكو «تلع

 هدلو بألا لتق ول صاصقلا طقس يح امهببسب نابقاعي ال امهنأل ؛همأ فذقب هالوم دبعلا الو «همأ فذقب هابأ

 نأ هل هريغ نم نبا امل ناك ولو .همأ فذقب هابأ دلولا بلاطي كلام نع ةياور يف الإ عامجإلاب اذهو «هدبع ىلوملاو

 ديسلا الو «هدلوب دلولا داقي ال" :كِلع هلوق لتقلاب صاصقلا طوقس هجو «عناملا مادعناو «ببسلا ققحتل هبلاطي

 (ئيع «حتف ءصلختسم) .هببسب نقيتلا مدعل ؛طوقسلاب ىلوأ دحلاف «"هدبعب

 تامف هريغ فذق نم يأ :فوذقملا تومب لطبيو (ندعم) .ةنصحملا ةملسملا ةرحلا دبعلاو دلولا مأ يأ :همأ

 ام دعب تام ول فالخلا اذه ىلعو «دمحأو كلام لاق هبو «لطبي ال :يعفاشلا لاقو ءاندنع دحلا لطب فوذقملا

 قح هيف نأ يف فالح الو ءاندنع ال هدنع ثروي هنأ نم انركذ يذلا لصألا ىلع بم اذهو «دحلا ضعب ميقأ

 ءانغو هتجاحلا ؛دبعلا قحل اميدقت دبعلا قح بيلغت ىلإ لام يعفاشلاف «ناقحلا هيف عمتحا املف «دبعلا قحو عرشلا

 قح كلذك الو ؛هب ايعرم دبعلا ريصيف «هالوم هالوتي دبعلا قح نأل ؛عرشلا قح بيلغت ىلإ انرص نحنو «عرشلا

 ريثك هيلع تبي هنيبو اننيب فلتخم روهشم لصأ وهو «ةباين الإ عرشلا قح ءافيتسا يف دبعلل ةيالو ال هنأل ؛عرشلا

 .عورفلا لئاسم نم
 = قح هيف فوذقملل نأل ؛هعوحر لبقي مل عحر مث فذقلاب رقأ نم يأ "عوحرلاب ال" :هلوقب هركذ ام :اهنم



 فذقلا دح باب ١15 ْ دودحلا باتك

Cahلاق ولو ىدح «دوعصلا هب ئيعو نبا و ,وفعلاو : 

 هريغل نيخيشلا دنع لبجلا ىلع تانز هلوقب دصق يأ

 0 e هياراابا كرمال لاق ولو كر
 : ةأرملا

 نأ يغبني ةثالثلا لصأ ىلعو «هيف بذكي ال هنأل ؛ىلاعت هللا قح صلاح وه ام فالخب «عوحرلا يق بذكيف =
 ىلعو ءاندنع فذاقلا نع فوذقملا وفعب دحلا لطبي ال يأ "وفعلاو" :هلوقب هركذ ام :اهنمو «عوحرلاب دحلا لطبي

 نأ فسوي يبأ نعو «هل فالح اندنع لحادتلا هيف يرجيو «هنع ضايتعالا زوجي ال هنأ :اهنمو «هب لطبي مهلصأ

 (ييع «صلحختسم) .هب ةموصخلا ءاهتنال ؛حصي هوفع
 هنأل ؛رارقإلا نع عوحرلاب لطبي ال يأ :عوجرلاب ال (ط) .هطسو يف وأ دحلا ةماقإ لبق ناك ءاوس :فوذقملا

 يف تأنز" :رحآل لاق نم يأ :دح (ييع) .فذاقلا نع وفعلاب اهيا ليو يأ :وفعلاو (ئيع) .دبعلا قح

 فرح زمه هنأل ؛هدصق يف قدصي الو «فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع دح دوعصلا هب تينع :لاقو «ةزمهلاب "لبحلا

 ىون دقو «ةغللا يف دوعصلل ةقيقح هنم زومهملا نأل ؛دحي الو قدصي :دمحم لاقو «برعلا ةداع نم اذو «نيللا

 "ىلع" ةملكب لبحلا ىلع تأنز :لاق ولو ءاعامجإ دحي دوعصلا هب نعي مل ولو «يعفاشلا لاق هبو ءظفللا ةقيقح
 (صلختسم) 95/١"[| :قئاقحلا زمر] .ال :ليقو ءدحي :ليق

 .فذاق دحاو لك نأل ؛امهالك نادحي نيعي] :ادح (نيع) .ناز تنأ لب ال :لاق نأب بطاخملا يأ :سكعو

 ؛اصاصق ايقتلي مل و امهبلطب اههالك نادحي تن لب ال :هباوج يف رحآلا لاقف ياز اي :رخآل لاق نم يأ [ط)

 اصاصق نايقتلي الو نارزعي ابراضت ول اذكو ىلاعت هقح طاقسإ مزلي ًاصاصق لعح ولف هللا قح هيف بلاغلا نأل
 نأ الإ يمدآلا قحا ريزعتلا نأل ؛نارزعي الو نآفاكتي امتاشت ول امهأل ؛فذقلا دحب ديقو «ملظأ هنأل ؛يدابلاب أدبيو

 (ئيع) .تنأ لب ال :تلاق نأب ةأرملا يأ :تسكعو (حتف) .امهرزعيف يضاقلا يدي نيب نوكي
 0 yT :تلاقف ةيناز اي :هتأرمال لاق نم يأ :ناعل الو تدح

 لهأب سيل فذقلا يف دودحما نأل ؛ناعللا لاطبإ وهو «ةدئاف هتءادب يف نأل ؛دحلاب أدبيف «ناعللا بج وي هفذقو

 ناصع | نال :فتلا دخ نع ةا 09 ومآ كع ىا لاطبإ هلو" نامل هلو" :هلوق طم وهو ءناعللا

 دق :لاقي ال .دحلا نعم يف وه ذإ ؛ناعللا عفدل لاتحيف «هب ةداهشلا طوقسل نعالت ال ةدودحملاو ؛ناعللاب لطبي ال
 انا اذا نجر نأ ر الأ ا ةربع و لو ن هل ين قلص اها ان دق رف الحلا تجربا احر
 (حتف «ييع) .هريظن ادهف فذقلاب أدب نم ةءادبب بيترتلا ةاعارم ريغ نم نادحب

 يه دحت ةيبنجأ عم كلذ ناك ولو «ناعللاو دحلا يأ ] :الطب (ط) .ةيناز اي :هلوق باوح يف هتأرما يأ :تلاق

 بجيو «ناعللا طقسيف اهنم هل افيد كلذ نوكيف «حاكنلا لبق هب ديرت نأ لامتحال [(ط) .هنود فذقلل

 ههل ةقدصم نوكت الف ءاهبضغ لحأل ةلباقملل انز هتمسو حاكنلا مايق لاح هب ديرت نإو «هتفذق اهنأل ؛دحلا اهيلع

 = «لاح نود لاح يف دحلاو ناعللا نم دحاو لك بجوف «هفذقب ناعللا بجيو «دحلا اهيلع بجي الف «ةفذاق الو



 فذقلا دح باب ۱۷ دودحلا باتك

 دلولاو «دح سكع نإو «ْنعالي هافن مث دلوب رقأ نإو ءالطب كب تينز :تلاق ولو
 فذقلل لحرلا يأ هنم دلولا بسن ىفن يأ ۰ لحرلا يأ

 SSS وبأ ردي مل ةأرما فدق نمو الطب كنباب الو ينباب سيل :لاق ولو ءامهیف هل

 انزلاب يآ ناعللاو دحل ا يأ دلولا اذه يأ نيهجولا يف يأ

 ول اذه ىلعو «نيروكذملا نيلامتحالل ؛كعم تينز :تلاق ول اذكو ءالطبف كشلاب امهنم دحاو بجي ملف =

 .انركذ امل ناعللاو دحلا امهنم دحاو ىلع بحي ال لحرلا اهفذق مث كب تينز :ءادتبا تلاق

 هتقدص اهنأ ريغ هبحاص فذق امهنم الك نأل ؛لحرلا نود ةأرملا دحت كحورتأ نأ لبق كب تينز :تلاق ولو

 يه دحت كب تينز :تلاقف ةيناز اي :ةيبنحأل لاق ولو ءاهفلق بحوم بحوف وه اهقدصي ملو هفذق بجوم لطبف
 (حتف «ئيع) .ةيحوزلا يف انركذ يذلا لامتحالا مدعل ؛لحرلا نود اهقيدصتل فذقلا دح

 ناعللا بجوي يبنحألا يف دحلا بجوي فذق لكو «ًافذاق راص هدعب يفنلابو «هرارقإب مزل بسنلا نأل :خلإ دلوب رقأ نإو
 ؛فذقلا دح يأ "دح سكع نإو" :هلوقو «ةمأ ةجوزلا نكت مل اذإ ام. ديقم ناعللا بوحوو «نعاليف ءجوزلا فذق يف

 بذاكتلا ةرورضل هيلإ ريص يرورض ناعللا نأل ؛دلولا يفنب بجو ناك يذلا ناعللا لطب هسفن بذكأ امل هنأل

 (حتف «صلختسم) .لصألا ىلإ ريص ناعللا لطب اذإف ءهنع فلح ناعللاو ,دحلا فذقلا يف لصألاو «نيجوزلا نيب

 (ييع) .قيرفت وأ قيدصت نم كلذ لطبي ام دحوي ملو ناعللا بحوي هتأرما دلو يفن نأل :نعالي
 مث الو هافن وأ هافن مث دلولاب رقأ اذإ يأ :امهيف هل دلولاو (نييع) .هدلو هنأب رقأ مث ًالوأ هافن نأب :سكع نإو

 يغبني ىلوألا ةروصلا يف ناعللا بحو اذإ :ليق نإف ءاقحال وأ اقباس رارقإلا دوجول هنم دلولا بسن تبثي هب رقأ
 اذإ ىرت الأ ءامدعو ادوحو هنع كفني ناعللا نأل ؛بسنلا عطق ناعللا ةرورض نم سيل :انلق بسنلا عطقي نأ

 يرجي الو بسنلا يفتني هدلو مأ بسن ىفن ولو «بسنلا عطقي الو امهنيب نعالي ىفن مث ةدالولا نيح نم ةدملا تلاط

 (ئيع «صلختسم) .امهنيب ةمزالم ال هنأ ملعف «ناعللا

 ءالصأ ةدالولا ركنأ هنأل ؛ناعل الو دح الف كنبا الو يباب سيل دلولا اذه :هتأرمال لاق نم يأ :لإ ينباب سيل
 الو نالف نباب تسل :يبنحأل لاق ول اذهلو ؛ناعل الو دح هلثم, بجي الف ءطولا راكنإ وه لب ءانزلل اراكنإ نوكيف
 نألو ؛انزلل راكنإ نوكيف ةدالولا راكنإ اذه نأل ۳۹٦/۱[ :قئاقحلا زمر] .ءيش هيلع بحي ال هاوبأ امهو «ةنالف

 (صلختسم) .ةميمذلا قالحألا ىلإ ةبسنلاو ةديمحلا لاصخلا يفن يف لمعتسي مالكلا اذه

 لمتشتو هرب "دحي ال" :هلوقو ءأدتبم ةلمحلاو هتلص اهتافوطعم عم "فذق"و ةلوصوم "نم" :خلإ ةأرما فذق نمو
 لحجر :ةيناثلا ءانزلا ةرامأ دوحول ؛دحي الف هوبأ فرعي مل اهدلو اهعمو ةأرما فذق لحجر :ىلوألا :لئاسم تس ىلع

 دحي فذقب يأ دلو ريغب تنعال اذإ اهنأل ؛دلولاب ديقو ءاهجوز تنعال دلولا يفن ببسب يأ دلوب تنعال ةأرما فذق

 هل بأ ال يذلا دلولا ةدالو وهو ءاهيف انزلا ةرامأ مايقل ؛دلولا يفنب ةنعاللا فذاق دحي الف ءانزلا ةرامأ مدعل ؛اهفذاق

 «قداص هفذاقو فوذقملا نع ةفعلا تاوفل ؛دحي الف هكلم ريغ يف عئطو دق الحر فذق لحجر :ةثلاثلاو «ةفعلا تتافف

 .ةفعلا مدعنيف «هجو نود هجو نم اهيف ةمرحلا نأل ؛دحي الف هريغ نيبو هنيب ةكرتشم ةمأ عيطو لحجر :ةعبارلا
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 ادلب وأ هک رشم ةمأ وأ كلم ريغ ء يف ئطو الحر وأ ,دلوب تعال وأ ءاهدلو

 0 عئطو وأ يأ 0 جر قاذق وأ يأ 0 ةأرما فذق وأ يأ

 ٍةّيسوجم ةمأ ىطاو فذاق ّدحو «ّدحي ال ءافو نع تام ابتاكم وأ «هرفك يف نز
 تسلا روصلا ق فذاقلا يأ ابتاكم فذق وأ يأ

 : راف فدا لح ةريغل امار ع طولا تاك نإزو داق د ال لا امارد اطو طو قم لك نأ هيفءلضألاو ه
 يلا هتمأك ةدبؤم ةمرحلاو كلملا يف وأ «ةكرتشملا ةمألاك هجو نم وأ «ةيبنحألاك هحو ر ف

 طقسي روهشملا ربخلاب وأ عامجإلاب اهتمرح توبث نوكي نأ طرشب ةرهاصملاب وأ عاضرلاب هيلع تمرح
 ةيألاو ءادساف هاك ةحيوكملاو هنا ةيراج ل ةا نمو فالف هلع ال يكن ةفيجا نأ ندع نالا

 .اهتطوف اهجوزت وأ ءاهتنب وأ اهمأ ىرتشا مث ةأرماب نيز اذإ :اهنمو ءانزلا ىلع ةهركملاو «ةقحتسملا

 اوُحكْنَت الوإ# :ىلاعت هلوق صنب ةتباث اهيف ةمرحلا نإف ءاهئطوف اهارتشا وأ نبالا اهحوزت مث ةأرماب هوبأ نيز اذإ :اهنمو
 جوزت وأ «مراحلا نم امهريغ وأ نيتخألا نيب عمج وأ ءامب لحدو همراحم جوزت اذإ :اهنمو «۲۲:ءاسنلار هكْوَكْؤاَبآ حك اَم
 طقسمي ال ةيسوحملاو ةحوزتملا ةمأك ةدبؤم ريغ ةمرحلا تناك نإو «ناصحإلا طقسي كلذ لك اهئطوف «ةرح ىلع ةمأ

 عيطو وأ ءامهادحإ وأ امهئطوف «ناتحأ ناتمأ هكلم ىف ناك وأ ءادساف ءارش ةمأ ىرتشا اذإ اذكو ءاهئطوب هناصحأ
 .ناصحإلا طقسي ال كلذ لك «ءاليإلاب ةمرحلا وأ اهنم رهاظ ىلا هتأرما وأ ضئاحلا وأ هتبتاكم

 دنع ةناصحا طعس دا ياطرت اهاركلا وأ اهتنب وأ اهمأ جورت م ةوهشي اهسمل وأ ةأرما جرف ىلإ رظن ولو
 هرفك ةلاح يف نز دق الجر فذق لحر :ةسماخلا ةلأسملاو ءامه افالح عامجإ اهيلع دقعني مل ةمرحلا نأل ؛ةفينح يبأ

 يف وأ مالسإلا راد يف ايمذ وأ ناك ايبرح رفاكلا نم ققحتي انزلا نأل ؛هيف قداص هنأل ؛هفذاق دحي الف ملسأ مث

 ؛فذاقلا دحي ال ةباتكلا لدبب يفي الام كرتو تام ابتاكم فذق لحر :ةسداسلاو «هناصحإ هب طقسيف برحلا راد

 اذا ارك فارق و ا ا نذل E تاكل اذه و قو ا فاه بع ان دخلا نأ
 (حتف «نييع) .كشلاب تبغي الف ًاتباث نكي مل ناصحإلاو «ةهبش ثروأف لدغ

 (نيع) .دلو يفنب اهجوز نيبو امهنيب ناعللا ناك نأب :تنعال وأ (ييع) .اتيم وأ يح دلولا ناك ءاوس :اهدلو
 ؛عبرألا لئاسملا هذه يف فذاقلا دحي يأ :خإ ةمأ ىطاو فذاق دحو (ط) .ةباتكلا لدبب يفي لام يأ :ءافو نع

 اذإف :ناضحلالا طرق تحويل هرقل امار ناك نإ طولا نإ ءانلق دقو همرتغل ماركا طولا ةزونم اهتم لكل نأل
 ىلعف «ةيسوحملا هتمأ ئطو دق ًالجر فذق لحجر :ىلوألا «هفذاق دحيف ءانصحم فوذقملا يقب ناصحإلا طقسي مل
 هنو و الدير يفقدك لك رت ةياثلاو ر هوك لهو و نكل دارو ينو اا
 .هريغل ةمرحلا تناكف ءرهطلا نامز ىلإ ةتقوم ضئاحلا ءطو ةمرح نأل ؛فذاقلا دحيف ضيحلا ةلاح يف هتمأ وأ

 ةبتاكملا ءطو نأ :فسوي يبأ نعو «نيفرطلا دنع فذاقلا دحيف «هتبتاكم ئطو دق الجر فذق لحر :ةئلاثلاو

 اهيف ىلوملا كلم :انلق ءاهئطوب رقعلا همزل اذهو ءءطولا قح يف لئاز كلملا نأل ؛رفز لاق هبو «ناصحإلا طقسي

 - «ةهبشلا يفاني فيكف «لحلا يفاني ال رقعلا بوحوو «نيميلا ةرافك نع اهقتع زاح اذهو «هجو لك نم تباث



 فذقلا دح باب ۱۱1۹ دودحلا باتک

 نمو لس فذق نمأتسمو ,ةرفك يف همأ حكن ملسمو ةبتاكمو ضئاحو
 نمأتسم دح يأ 0 ملسم فذاق دحو يأ

 .هلكل وهف حف ًارارم برش وأ ,نز وأ فذق
 لكلل عحار اسانجأ وأ اسنح رثكأ وأ ةدحاوب ارارم

 ارفاك هنوك لاح همأ حكن دق ًاملسم فذق لجر :ةعبارلا «هريغل تناكف ءزجعلا نامز ىلإ ةتقوم ةمرحلا نألو -
 «هدنع مهنيب اميف حيحص مراحملاب مهحاكن نأ ىلع ئبم اذهو «ءدحي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع فذاقلا دحبي

 (ييع «صلختسم) .حاكنلا يف رم دقو «دساف امهدنعو

 (صلختسم «نيع) .رفزو فسوي يبأل ًافالح اهيف تباث هكلم نأل ؛هتبتاكم ئطاو فذاق دح يأ :ةبتاكمو
 «ةقرسلاو انزلل دحي الو] :املسم فذق نمأتسمو (ط) .مراحملا نم مألا ريغ وأ هرفك لاح يف يأ :هرفك يف

 «السإلا راد يف املسم فذق نمأتسم دحو يأ "فذاق" :هلوق ىلع فطع عفرلاب [(ييع) .لكلا يف دحي يمذلاو
 ءانه ركذ ام ىلإ عحر مث ,دودحلا رئاسك راصف ىلا قح هيف تلاغلا نأل دحج ال :ًالوأ لوقي.ةفينح وبأ تاکو

 .دابعلا قوقح ءافيتسا نمأتسملا مزتلا دقو ءدبعلا قح فذقلا يف نأ ههحوو

 اند فقرسلاو انزل د ت و افا هغ يق ذل ريكا دج و افا هيلع يع قتلا دعنا فاو
 اذإو ءاضيأ اهيف ركسلاب دحلا حيحصلاو ءرمخلا دح الإ اقافتا دودحلا عيمج هيلع بجيف ّيمذلا امأو ءفسوي يبأل
 نم هتداهش در نأل ؛بات نإو هتداهش طقست فذق يف ملسملا دح اذإ مث .نيملسملاك اوناك رمخلا ةمرح اودقتعا

 لهأ ىلع هتداهش رحت مل فذق يف رفاكلا دح اذإو (؛:رونلا) ًأدبأ ةَداَهَش ْمُهَل البق الو :ىلاعت هلوقل ؛هدح مامت

 «ةدودرم ريغ تناكف مالسإلاب اهدافتسا ةداهشلا هذه نأل ؛نيملسملا ىلعو مهيلع هتداهش تلبق ملسأ نإف «ةمذلا

 (حتف «صلختسم) .هتداهش لبقت مل قتع مث فذق يف دح اذإ دبعلاو
 (ئيع «ط) .اددعتم وأ ااو اخر ارازه فالق نمو

 لوصحل ًارارم برش لكلو ارارم انز لكلو ارارم فذق لكل نوكي مرحلا هب دح يذلا دحلا يأ :هلكل وهف
 مدعل ؛ةدح ىلع دحاو لكل دحي ثيح برشو فذقو نز اذإ ام فالخب «تابوقعلا يف لحادتللو دوصقملا

 دح نمو باسنألا ةنايص انزلا دح نم دوصقملا نإف «ضارغألاو بابسألا فالتخال ؛ضعبلاب دوصقملا لوصح

 نيب يلاوي الو هعرشل دصق ام الإ سنج لكب لصحي الف لوقعلا ةنايص برشلا دح نمو ضارعألا ةنايص فذقلا

 .لوألا نم أربي تح رظتني لب «كالهلا ةفيح دودحلا
 ولو .لحادتلل يناثلل هيلع ءيش الو «لوألا متي هنإف ءسلجملا يف رخآ فذق مث ًاطوس الإ فذقلل دلج ول اذه ىلعف
 دح نإ :ك يعفاشلا لاقو ءافنأتسم ادح دح ايناث برش وأ نز مث برهف دحلا ضعب برشلل وأ انزلل برض

 اا لا ر انزإ هفذق مث ءانزب ادحاو فذق وأ ةدحاو ةملكب ةعامج فذق اذإ الإ لحادتي ال فذقلا

 (حتف) [۳۹۷/۱ :قئاقحلا زمر] .دح فذق لكل بحي



 ريزعتلا ماكحأ نايب ۲۰ دودحلا باتك

 ريزعتلا يف لصف
 هماكحأ نايب يف

 NET SPE PP TT OD ااف اب املسم وأ ءانزلاب ًارفاك وأ اكولمم فذق نمو
 هلوقب املسم فذق وأ يأ فذق وأ يأ

 عع رزعلا نم ريزعتلاو «ةردقم 2 او ن ةرددقملا رجاورلا هو ووا د ريرعتلا ىف لصف
 يف ريزعتلا بوجو ىلع ةمألا تعمجأو :ئيعلا لاقو «دحلا نود بيدأتلا : :اعارشوةغل تيداتلا وهو «عدرلاو درلا

 افقلا ىلع برضلا يعي عفصلاب 0000 «سبحلاب نوكي دق وه مث «دحلا بحجوت ال ةريبك

 يضاقلا رظنب نوكي دقو «برضلاب نوكي دقو فينعلا مالكلاب نوكي دقو «نذألا كيرعتب نوكي دقو «فكلاب

 .مهتايانج يضتقت ام ىلع مامإلا يأر ىلإ ضوفم وه امنإو ءردقم ءيش هيف سيلو «سوبع هجوب هيلإ

 لوقي نأب طقف مالعإلاب نوكي ةيولعلاو ءاملعلا مهو :فارشألا فرشأ ريزعت :بتارم عبرأ ىلع ريزعتلا :ليقو
 باب ىلإ رجلاو مالعإلاب نوكي نيقاهدلاو ءارمألا ريزعتو «لعفت الف اذك لعفت كنأ يغلب :نالعإلاب هل يضاقلا

 اذهب نوكي ءاسحألا ريزعتو «سبحلاو رجلاو مالعإلاب ةيقوسلا مهو طاسوألا ريزعتو كلذ يف ةموصخلاو يضاقلا
 يري هتأرما عم الحر ىأر :"ةينملا" يفو ؛مامإلل رئاج لاومألا ذحأب ريزعتلا نأ :فسوي يبأ نعو «برضلاو هلك

 هنأل ؛نيتأرماو لحر وأ نيلحر ةداهشب ريزعتلا تبثيو .اعيمج ةأرملاو لحرلا لتق ناعواطم امهو «همرحم عم وأ ام

 نايبصلا قح يف عرشو «هنع وفعلا حصيو «ةداهشلا ىلع ةداهشلا هيف لبقي اذهو «دابعلا قوقح سنج نم

 (حتف) [۳۹۷/۱ :قئاقحلا زمر] .ليفكتلاو

 (نيع) .امهوحن وأ تينز وأ ياز اي :لاق نأب :انزلاب (صلختسم) .ًاصقان وأ ًالماك كلملا ناك ءاوس ًاقلطم :اكو لمت
 رزعي امك رزعي «هداز "مارح اي" ىلإ "قساف اي" نم ظافلألا هذي ًاملسم فذق وأ يأ "اكو لم" ىلع فطع اتلسم وأ

 ؛مالسإلاو ةيرحلا دقفل ؛نينصحع اسيل امهنأل ؛فذقلا دح دحي الو ءانزلا حيرصب امهفذق اذإ رفاكلاو كولمملا فذاق

 دودحلا يف سايقلل لحدم الو «هب نيشلا قحلأ هنأل ؛رزعي هنإف ءركذ ام رحآ ىلإ رفاك اي قساف اي :ملسمل لاق اذإ امأو

 ظافلألا نم ثنحملا ريغو «ثنخم اي :هريغل لاق الجر رزع التل هنأ يور دقو ءدحلا نود بيدأتلا يأ ريزعتلا بجوف

 ارجاز حلصي ريزعتلاو ءامل اليلقت بجاو تايانحلا نع داسفلا لهأ رحز نألو ؛نيشلا قاحلإ يف هانعم يف اهنأل ؛هب قحلم

 "فذق نم" :هلوق نأل ؛طرشلا باوج نوكي نأ :امهدحأ :نيهجو لمتحي "رزع" :هلوق مث .ًاعورشم نوكيف
 (حتفو «صلختسم) .أدتبم هتلص عم لوصوملا نأ رابتعاب أدتبم ربخ نوكي نأ :يناثلاو ءطرشلا نعم نمضتي ةلوصوم

 قالطإف متشلا ليبق نم ظافلألا هذه [(حتف «ط) .قسافلا نبا اي وأ ةيصعملا نم ًاعون رشابملا وه] :قساف ايب
 اذإ امك كلذك رابحألا نأل ؛ديقب سيلو ءادنلا ىلع متشلا لئاسم يف فنصملا رصتقاو «يعرش زاحم اهيلع فذقلا

 اهب افصتم فوذقملا نكي مل اذإ ظافلألا هذمب رزعي امنإو ءاضيأ ريزعتلا هيفف قساف نالف وأ قساف تنأ :ملسمل لاق
 نيب قرفلاو ءكلذك مكحلا اق ذا ملبن ناك ءاوس فوذقملاو رابخألا يف قداص هنأل ؛رزعي ال افصتم ناك نإف

 (حتف) .ةيصعم لك بكتري نم :رجافلاو «يصاعملا نم ًاعون بكترملا وهو معأ قسافلا نأ :روجفلاو قسفلا



 ريزعتلا ماكحأ نايب ۲۹ دودحلا باتك

 «نايبصلاب بعلي نم اي «يطول اي «قفانم اي ءرحاف اي «صل اي ءثيبح اي ءرفاك اي
 مه حيبقلا لعفي يأ بدلا يف اطي يذلا وه ةيصعم لك رشابي نم وه

 ,ةبحقلا نبا اي «نئاح اي «ثنخم اي .ثويد اي «رمخلا براش اي ءابرلا لكأ اي
 ةينازلا يأ مضلاب تانامألا يف نوخي نم وه ۴ كلذك سيل وهو كلذب فورعم ريغ وهو

 0000 «هداز مارح اي .,صوصللا وأ «ناوّزلا ىوأم اي «نابطرق اي «قيدنز اي
 مارخلا دلو اي يأ قفانملا نعم وه

 (ط).قراسب سيل وهو قراسلا يأ :صل اي (ط) .ينارصنلا نبا اي نارصن اي يدوهي اي وأ :رفاك اي
 :هلوقب رزعي اذكو «هانعم. قيدنزلا نأ رهاظلا [(ط) .نانجلا يف رفكلا يفخيو ناميإلا رهظي يذلا وه] :قفانم اي

 بضغ يف كلذ ردص اذإ اميف رزعي طول موق لمع لمعي نم يأ "يطول اي" :هلوقو «يضفار ايو يعدتبم اي

 موق لمع لمعي هنأ نع نإو «رزعي ال التف طول موق نم هنأ نع نإ «لأسي «يطول اي :هل لاق اذإ لاق نمل افالخ
 نم اي" :هلوق يف بعللاب دارملاو ءانزلا حيرصب هفذق ول ام ةلزنمع امهوق ىلع دحو «مامإلا لوق ىلع رزع طول

 (حتف) .يطول اي هلوقك راصف «حيبقلا لعفلا وه بسلاو بضغلا ةنيرقب ”نايبصلاب بعلي
 هتأرما نأ ققحتي يذلا :ليقو «هلهأ يف هل ةريغ ال يذلا وهو هللذ ًاثيد ءيشلا ثاد نم لادلا ثيلثتب :ثويد اي

 (حتف) .هلهأ انز ىلع راغي ال نم وهو :"ردلا" يقو ۳۹۸/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلع تكسيف قيرطلا ريغ ىلع
 (ف «ط) .ئطوملاب فدارم نونلا رسكبو رسكت همالك يفو نيل هئاضعأ يف يذلا نونلا حتفب :ثنخ اي

 ءانزلا ةهح نم ةاتفلاو فلا نيب ربخلاب تأت ىلا يه ةبحقلاو «ةلمهملا ءاحلا نوكسو فاقلا مضب :ةبحقلا نبا اي

 دق ةينازلا نأل ؛ةينازلا نم شحفأ يهو ةشحافلا ىلإ جرخت يأ بحقتت ىلا يه ةبحقلا مويلا سانلا فرع يفو

 اذه فرعت مل برعلاو «ةدلوم ةملك ةبحقلا :"بابعلا" يفو «ةرحألاب هب رهاجت نم ةبحقلاو «هنم فنأتو ارس لعفت
 امي رم اذإ برعلا يف ةينازلا تناكو .لاعسلا وهو باحقلا نم ةذوحأم ليقو ۳۹۸/١[ :قئاقحلا زمر] .مسالا

 (حتف) .ةبحق اذهل ةينازلا تيمسف اهنم هتجاح يضقيل تلعس لحجر

 :لاقف نابطرقلا نع مهضعب لكس [(ينيع) .امب ايلاخ هعديف الحر همرحم وأ هتأرما عم ىري يذلا وه] :نابطرق اي
 ىلإ بهذت :نولوقي سانلا ناكو ينزت اهتنب تناكو ةبطرق اهمسا ناكو نابأ مأ :امل لاقي ةيلهاجلا يف ةأرما تناك

 :ليقو «ثويدلا نعم نم بيرق وهو نابتلق ةيسراف نابطرق :ليقو «نابطرق :ةماعلا تلاقف كلذ رثكف نابأ وأ بطرق

 ةددشملا ءارلا رسكب وهو سرعم :مهوقب مويلا ماوعلا هدصقي يذلا وهو حيبقلا لعفلل نينثا نيب عمجلل ببسلا وه
 لوخدلاب امه نذأي وأ «ةعيضلا ىلإ هعرازم عم وأ غلاب مالغ عم هتأرما ثعبي يذلا وه :ليقو «ةلمهملا نيسلاو

 (ييع) .تاينازلا ءاسنلا هيلإ يوأي يذلا وه :ىوأم اي (صلختسم «حتف) ۳۹۸/١[ :قئاقحلا زمر] .هتبيغ يف امهيلع
 حتفب "هداز" نأل ؛مارحلا ءطولا نم دلوتملا يأ :هداز مارح اي (ييع) .صوصللا ىوأم اي :لاق وأ يأ :صوصللا وأ

 ءطولا نإف ءانزلا دلو نم معأ وهف «دولوملا هانعمو «ةنكاس ءاه هرخآ ينو «ةلمهملا لادلا حتفو فلألا نوكسو ءازلا

 ميثللا ثيبخلا عادخلا هب داري ام اريثكو ءانزلا دلو الإ هب داري ال فرعلا يقو ءانز نوكي ال ضيحلا ةلاح يف ًالثم مارحلا
 (حتف «ئييع) .رزعي ةقسافلا نبا اي ةرجافلا نبا اي :لاق ول اذكو ءانزلا حيرصب فذقلا مدعل ؛رزعيف



 «ةكحض اي «ةرخس اي «سوكنم اي «ُث ی
 بولغمل وه فيعضلا لحرلا وه يناوزلا رحأ ذعأي يذلا وه

 ,هلبأ اي ,ناخشك اي
 هل لقع ال يذلا وه

 سيت اي بلك اي :هلوقب ًاملسم فذق نم يأ :بلك ايبو (نيع) .روصلا عيمج يف يأ هلك روكذملل باوحج :رزع
 قحلي الف بذكلا حيرص هنأل ؛عيمجلا يف رزعي ال يأ ءال :هلوق لكلا باوجو طرش وأ أدتبم اذهو ءسوسوم اي ىلإ
 ال رر ةيولعلاو ءاهقفلا# تاركا هه برملا ناك نإ لقوا ةعيسأل ردي اسرع: ق ر نالا

 (حتف «ْييع) .هيف ليق ام نسحأ اذهو رزعي ال ةماعلا نم ناك نإو «كلذب ةشحولا مهقحلي

 اضيأ ءابظلا نم ركذلل لاقيو «سايتأو سويت عمجلاو زعلا نم ركذلا وه «ةيتحتلا نوكسو ةيناقوفلا حتفب :سيت اي

 ءاغبلا سانلا فرع يتو «ملظلا نيعمبو انزلا نعم. يغبلا نم ديدشتلاب لاعف نزو ىلع "ءاغب اي" :هلوقو ءزنع ىثنألاو

 وه "رجاؤم اي" :هلوقو ءرزعي نأ يغبنيف «ثويدلاك وهف ىضريو هتأرما روجفلا ملعي يذلا وه :ليقو «ثنحخملا وه
 ىلع هل تلعج اذإ ةرجاؤم ريجألا ترحأ :لاقي ءانزلاب نذؤي ال فراعتملا يقيقحلا هانعم نكلو ءانزلل هلهأ رحاؤي نم

 (حتف) [۳۹۸/۱ :قئاقحلا زمر]لامتحالا اذهل رزعي الف ةرجأ هلعف

 سيل هنأل ؛فذقلا بجي ملو ءانزلا دلو نيعم. فرعلا يف هنأل ؛هب ريزعتلا يغبني :[754/5] رحبلا يف لاق :مارحلا دلو اي

 "رايع اي" :هلوقو ءرهاظلا وهو ءرامحلا دلو ايب "ريدقلا حتف" يف لاثملا اذه لدبأ دقو «هب نيشلا قحلأ دقو «حيرصب

 :ءارفلا ىكحو «بيعلاو ببسلا وهو راعلا وأ لبطلا وهو «ريعلا نم نوكي نأ نكمي «ديدشتلاب لاعف نزو ىلع

 نم لوعفمو لعاف نزو ىلع سوكنم اي سكان اي :هلوقو ءايكذ ةكرحلاو فاوطلا ريثك ناك اذإ رايع لحر
 «ركلاو ةدجنلا ةياغ نع رصقملا موقلا نم سكنلا :ليقو ءاسكنو هل اسعت :لاقي «سوكنم وهف ًاسكن لحرلا سكن
 ؛سانلا هيلع كحضي نم ةرفص نزو ىلع ةكحض اي ةرخس اي :هلوقو «مذلل ةفص كلذ لكو «فيعضلا اضيأ سكنلاو
 (ط) .لمع ريغب دورتي يذلا وه :رايع (ييع «حتف «صلختسم) .سانلا كحضي نم ةزم» نزو ىلعو

 يف ركذو ءاهرسكو فاكلا حتفب [(ييع) .ةريغ عون نع ولخي الو ةريغلا رمأ يف لهاستي يذلا وه] :ناخشك
 نيد ال يذلا يعم. ةمجعملا ءاخلاب هنأ :يومحلا لقنو «نطبلا ريبك ئيعمب. ةلمهملا ءاحلاب حتفب هنأ ]١7١/1[: رهنلا

 هتأرما نوكت يذلا وه :ليقو «ةمجعملاب ناك اذإ هيف ريزعتلا بوحو يغبني «ثويدلا ناخشكلا "سوماقلا" يفو «هل

 رسكب لالعف نزو ىلع ناحسك :ليق برعأ نإف «برعلا مالك نم سيل هنإ :ثيللا لاقو «ناسللا ةيذب ةطلس

 فرعلا يف لمعتسيو «ءاهلب ةأرملاو «هلبتو رسكلاب هلب دقو ءردصلا ةمالس هيلع تبلغ يذلا وه :هلبأ اي .ءافلا
 ا



 ريزعتلا ماكحأ نايب ۳ دودحلا باتك

 , د ز س
 a ءاطوس نوثالثو ةعست ريزعتلا رثكأو .ال «سوحنم اي «سوسوم اي
 ا
 هريغ سوسوي نم وه [(حتف).ناطيشلا مسا وه حتفلاب وأ سفنلا ثيدح عع. رسكلاب ساوسولا نم]:سوسوم
 وبلا لامعأب

 :لوقنف ءاهماكحأ اه فرعي ةطباض اه ركذي نأ يغبنيف ءىصحت ال ةريثك حئابقلا ىلع لدت ىلا ظافلألا نأ ملعا مث

 ىلإ هبسن نإو ؛لوألا مسقلا يف امك هيف ريزعتلا بحي فرعلا يف اراع ّدعيو «عرشلا يف مرحي يرايتخا لعف ىلإ هبسن نإ
 فيرش ناسنإلل لوقي نأ الإ ءرزعي ال هوحنو ماجحلاك فرعلا يف اراع دعي نكل «عرشلا يف مرحي مل يرايتخا لعف
 مهنأل ؛لذارألا فالخب يهتناهإي رزعيف ماركإلا لهأ نم مهنأل ؛حلاصلا لحرلا وأ يولعلا وأ ملاعلاك بسنلا وأ سفنلا
 .مهل لاقي ام. نولابي الو «ظافلألا هذه لثم. نوهوفتي

 ىعملا دارملا لب «دارم ريغ يقيقحلا نعملا نأل ؛بلك اي ريزنح اي رامح اي وحن ةيفلخلا رومألا يف رزعي ال اذكو

 اعرش مرحي لاعفألا نم ًاريثك نأل ؛فرعلا يف اراع دعي :انلق اهنإو ءقلخلا ئيسو ةروصلا حيبقو ديلبلاك يزاحا

 اراع فرعلا يف دعيو ًاعرش مرحي ام ةيرايتخالا لاعفألا نمو «ءانغلاو درنلاب بعللاك فرعلا يف ًاراع دعي الو

 (ٰييع «صلختسم) .امهوحنو رايع اي ءاغب اي :مهوقك امي نولابي ال ماوعلا نكل
 يف رزغي هنأ :يناودنملا ىكحو «راعلا هب قحلي الف «بذكلا حيرص هنأل ؛هلك روكذملا باوح «رزعي ال يأ :ال

 يدنع حصألا :يسحرسلا ةمئألا سم لاقو ءانفرع يف متشلا هب داري هنأل ؛ريزنخ اي بلك اي :هلوق لثم يف اننامز

 هقحلتو «هقح يف اس دعي هنأل ؛رزعي «ةيولعلاو ءاهقفلاك فارشألا نم بوبسملا نم ناك نإ :ليقو «رزعي ال هنأ

 [۳۹۹/۱ :قئاقحلا زمر] .هيف ليق ام نسحأ اذهو «رزعي ال ةماعلا نم ناك نإو «كلذب ةشحولا
 ةعست :فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع [(ط) .طوسب هنع صقنف نوعبرأ هلقأ ديبعلا دح نأل] :نوثالثو ةعست

 دح نم ةلبقلاو سمللا برقيف «هسنج ىلإ سنج لك برقي هنأ :هنعو «نوعبسو ةثالث :هنعو ءأطوس نوعبسو

 مظع رذق ىلع ربعي ريزعتلا نأ :هتعو ءاحيرص فذقلا دح نم انزلا ريغب نصحملل وأ نصحما ريغل فذقلاو ءانزلا

 ءرفز لوق وهو «سايقلا وهو «ةياور يف طوس صقن مث «رارحألا يف دحلا ندأ ربتعا فسوي وبأف «هرغصو مرحلا
 وهو «فذقلا يف دبعلا دح وهو ءدحلا ندأ ىلإ ارظن امهو «هدلقف هذ يلع نع روثأم وهو «ىرحأ يف ةسمخو
 ةعست دبعلا ف :دمحأو يعفاشلا دنعو «مكاحلا ىلإ ضوفيو «هل دح ال :كلام دنعو ءًأطوس هنم اصقنف «نوعبرأ

 899/١[ :قئاقحلا زمر] .رشع

 ىلع ىرجو «غولبلا نم غلب فيفختب لقن ,"نيدتعملا نم وهف دح ريغ يف ادح غلب نم" :اكتفع هلوق هيف لصألاو
 لقأ ىلإ رظن وهو ءدحلا ندأ ىلإ ارظن امهف «نيدتعملا نم وهف ادح ريزعتلا غلب نم يأ غيلبتلا نم ءاهقفلا ةنسلأ
 (صلختسم) .رارحألا يف دحلا



 ريزعتلا ماكحأ نايب ۲4 دودحلا باتك

 دح مث انزلا ّدح مث ريزعتلا برضلا ّدشأو «برّتضلا دعب هسبح حصو «ةثالث هّلقأو
 باتكلاب هتوبث رزعملا سبح يأ

 دال عازل ها جل رحم رده همدف تامف رّزع وأ دح نمو .فذقلا دح مث برشلا

 ش مامإلا رمأب ةباحصلا عامجإب هتوبثل

 لوصح عم هريدقتل نعم الف ءصاخشألا فالتحاب كلذ فلتخيو «تادلج ثالث ريزعتلا لقأ يأ :ةثالث هلقأو

 .ةثالثلا لوق وهو اج خياشملا هيلعو هيف ةحلصملا ىري ام ردقب يضاقلا يأر ىلإ ًاضوفم نوكيف «هنودب دوصقملا
 دقو «زاج ريزعتلا يف برضلا ىلإ سبحلا مضي نأ مامإلا ىأر نإو يأ :هسبح حصو 4.00/١[ :قئاقحلا زمر]
 نم نأل ؛ريزعتلل اص سبحلاو «هيلإ مضي نأ زاج هب ءافتكالا زاج اذإف ءريزعتلل الجر سبح تاء يبلا نأ حص

 ريزعتلا نأل ؛دحلا توبث تقو ىلإ سبحي دحلا بوجوب ممتا نمو «توبثلا تقو ىلإ سبح ال ريزعتلا بوجوب مهتا

 نم ردقلا كلذب ضرغلا لصحي ال دق هنألو «دحلا بحوي ام ةمهتلا دنع هب بقاعي نأ بسانف ءدحلا نم ندأ

 (صلختسم «ْٰييع) .برضلا دعب هسبح زوجيف برضلا

 ينعي :ريزعتلا برضلا دشأ (ع ءندعم) .داسفلا لهأو ءاهفسلا يف ديقلا حصو «ةحلصم هيف ناك اذإ :برضلا دعب

 ؛ريزعتلا يف نوكي دحاو وضع يف طاوسألا عج برضلا دشأب دارملا :ليقو «ريزعتلا يف نوكي برضلا يف ةدشلا

 وهو «دوصقملا تاوف ىلإ يدوي ال يك «فصولا ثيح نم ففخي الف «ددعلا ثيح نم فيفختلا هيف ىرج هنأل

 يت ركذو .طقف ةيلألاو رهظلا هيف برضي هنأ :فسوي يبأ نعو .دودحلا يف ىقتت يلا عضاوملا يقتيو «راجزنالا

 ىصقأ ىلإ غلبي ال يذلا ريزعتلا يف امأو «دحلا ةياغ ىصقأ غلب اذإ اميف ءاضعألا ىلع ريزعتلا قرفي لصألا دودح

 (ييع «صلختسم) .ددعلا رابتعاب هيف ففح هنأل ؛قرفي الف ةسمخ وأ ةعبرأ وأ طاوسأ ةثالث لثم هتياغ

 عرش ثيح مظعأ هتيانج نألو ؛ددعلاو باتكلاب تباث هنأل ؛انزلا دح برضلا دشأ ريزعتلا دعب يأ :انزلا دح مث

 امي عوطقم برشلا ةيانج نأل ؛برشلا دح برضلا دشأ انزلا دح دعب يأ برشلا دح مث :هلوقو محرلا هيف

 (صلختسم «ندعم) .ةحئارلاب مكاحلا ىلإ راضحإلاو برشلا ةدهاشم,

 نأل ؛فذقلا دح برضلا دشأ برشلا دح دعب يأ [(ط) .فذاقلا قدص لامتحال هببس فعضل] :فذقلا دح مث

 ظلغي الف «هناسل عطق ةلزنم تلزنف ةداهشلا در ثيح نم ظيلغتلا هيف ىرج دقو «فذاقلا قدص زاوح لمتحي هببس

 برشلا مث فذقلا مث انزلا دح برضلا دشأ :دمحأ لاقو ءاوس لكلا :كلام دنعو «ففخي لب «فصولا ثيح نم

 (صلختسم «ندعم) [4 ٠0/١ :قئاقحلا زمر] .ريزعتلا نم دشأ انزلا دح :دمحأ نعو «ريزعتلا مث

 عماجي ال بحاولاو «تابحاولا نم ريزعتلاو دحلا ةماقإ نأل ؛دحأ ىلع ءيش هب بجي ال لطاب يأ :رده همدف

 لاقو .داتعملا زواجتي مل اذإ غازبلاو داسفلاك ةمالسلاب ديقتي ال رومأملا لعفو هب رمأ ام لعف رومأملا نأل ؛نامضلا

 يف ماكحألا نم هميقي اميف هنطخ نامضف مامإلا نم أطح نوكي تام اذإ هنأل ؛لاملا تيب يف ةيدلا بحت :يعفاشلا

 (حتف) [4 ٠٠0/١ :قئاقحلا زمر] .لاملا تيب



 ريزعتلا ماكحأ نايب 10 دودحلا باتك

 كرتو «هشارف ىلإ اهاعد اذإ ةباجإلاو ءةنيزلا كرتل هتحوز رّزع اذإ جوزلا فالخب
 ةباحجإلا كرتلو يأ

 جورخلا لحألو يأ

 ةحجوزلا تتامف «ةسمخلا ءايشألا هذه لحأل ؛هتجوز رزع اذإ جوزلا فالخب يأ :خإ رزع اذإ جورلا فالخب

 ملعيل ءايشألا هذه صيصختلاو «ةمالسلا طرشب ديقتيف «بحاوب سيل حابم ةجورزلا ريزعت نأل ؛ةيدلا بحت ثيح

 بيدأتلاب تتام ولف ءاهايإ هبيدأت يف دوجوم ءايشألا هذه يف عرشلا نذإ نأل ؛ىلوألا قيرطلاب اهريغ يف مكحلا

 . بحت نأ ىلوأ نوذأملا ريغلا بيدأتلابف «ةيدلا بجو ع ورشملا

 ناك نإو امهدنع هيلع نامض ال ثيح اهاضفأ وأ عامجلا نم تتامف هتأرما عماج اذإ اذه ىلع دري :تلق نإف

 يل رهملا نامض بوحو لجأل بحي ال امنإ :تلق «فسوي يبأل افالح ةمالسلا طرشب هاديقي ملو احابم عامجلا

 قح ايفوتسم قبي ملف عرشلا ةهج نم عافتنالا يف انوذأم راصف عضبلا ةعفنم ةلباقم يف رهملا لزن امل هنألو ءزوحي ال

 (ييع) .سافنو ضيح نم ةرهاط تناكو :هشارف ىلإ (ييع) .اهيلع ةرداق يهو ةيعرشلا يأ :ةنيزلا كرتل
 .ةبانحلا نم لسغلا كرتو يأ :لسغلاو (نييع) .ةضورفملا ةالصلا كرت لحألو يأ :ةالصلا كرتو

 (ط) .تتام ول اهتيد نمضي هنإف «قح ريغب :تيبلا نم



 ةقرسلا ماكحأ ل ةقرسلا باتك

 ةقرسلا باتك
 اهماكحأ نايب يف يأ 5 7

 E E ا 1 0 0000101902 ب 7 ةبورضم مهارد ةرشع ردق ةيفح فلكم ذحأ يه

 ةرشعل ةفص رجلاب عرشلا يف ةقرسلا

 . رسكو نيسلا حتفب |(ييبع) .هریغ وأ ناك الام «هبحاص نذإ ريغب ةيفح ءيشلا ذحأ :ةغللا نإ :ةقرسلا باتك

 .اهرثكل ؛ىرغصلا ىلع مالكلاب أدب «ىربكو ىرغص :نامسق يهو ءاهرسكو نيسلا حتف عم اهفاكسإ كلو «ءارلا

 هركذ امف عطقلا رابتعاب امأو «ةمرحلا رابتعاب "ال وأ ناك ًاباصن قح ريغب ةيفح ءيشلا ذأ" :ًاعرشو ءذحألا اهنكرو
 ؛نيعم كلاه انزلا نم دلولا نأل ؛سوفنلا ءايحإ هيفو «ضرعلاو باسنألا ةنايصل عرش هنأل ؛انزلا دح مدقو «فنصلا

 دح مث «ضارعألا ةنايصل هنأل ؛فذقلا دح مث «سوفنلا ماوق امب يلا لوقعلا ةنايصل هنأل ؛برشلا دح مث «هيبري نم مدعل

 (حتف) .ةدح ىلع باتكب هدرفأ اذهو «ضرعلاو لقعلاو سفنلا ةياقو لاومألاو «لاومألا ةنايصل هنأل ؛ةقرسلا

 يبصلا نع ازارتحا "فلكملا"ب ديق [(ط «ينيع) .ارفاك وأ اكولمم ولو ءريصب قطان غلاب لقاع يأ ] :فلكم

 بهنلا نع ازارتحا "ةيفنلا"ب ديقو «فيلكتلا يعدتسي ةبوقعلا نأل ؛امهيلع عطق ال اقرس ول نح «نونحجلاو
 ريغ ال ءادتباو «راهنلاب ةقرسلا تناك اذإ ءاهتناو ءادتبا رارستسالاو ةيفخلا ثيح نم فلكملا ذحأ يأ «سالتحالاو

 هنأل ؛ًاضيأ عطقي ءارهج ةرباكم كلاملا نم لاملا ذحأو ءرارستسالا ىلع رادجلا بقن اذإ امك «ليللاب تناك اذإ

 ءرصم رايد يف اميسال قارسلا رثكأ يف عطقلا عنتمال «ءادتبا ةيفخلاب هيف فتكي مل ولف «هيف ثوغلا هقحلي ال تقو
 راد لخد ول ىح «قراسلا معز ىلع ةيفخ نوكي نأ طرش امنإو .ثوغلا هيف هقحلي تقو هنأل ؛راهنلا فالخب

 نأ ملعي ناك نإو «عطق ملعي هنأ ملعي ال قراسلاو «كلذ ملعي رادلا بحاصو «رادلا نم هجرخأو قرسف ناسنإ

 (صلختسم) ٤١٠/١[ :قئاقحلا زمر] .ةيفخب سيل رهح هنأل ؛عطقي ال كلذ ملعي رادلا بحاص
 ةرشع وأ رانيد يف الإ عطق ال" :#جع هلوقل [(ط «ئيع) .ةقرسلا باصن يهو «ليقاثم ةعبس نزو] :مهارد ةرشع

 وهو :قورسملا يف اهنمو ءافلكم هنوك وهو :قراسلا يف اهنم ءفاصوأ يوغللا ىعملا ىلع ًاعرش ديز دقف ؛"مهارد
 ذحألا يأ - يوغللا ىعملاو ءاهئايب أي امك ازرح هنوك وهو :هنم قورسملا يف اهنمو ءًاردقم ًاموقتم ًالام هنوك
 ةطانإل فاصوألا ةدايزو .ليللا يف امك طقف ءادتبا وأ «راهنلا يف امك ءاهتناو ءادتبا امإ ءاهيف ىعارم - ةيفح

 هب عرشلا قلعي مل نكل ء«نامضلاو ميرحتلا رابتعاب اعرش ةقرس ةيفح باصنلا نم لقأ ذحأ نأ كش ال ذإ ؛عطقلا

 يور امل ؛مهارد ةثالث ردق :كلام دنعو .رانيد عبر ردق :يعفاشلا دنعو .مهارد ةرشع :اندنع اهياصنف «عطقلا مكح

 :لاق يعفاشلا نأ ريغ «ةعامجلا هاور «مهارد ةثالث هتميق :ةياور يقو «مهارد ةثالث هنمث ءنحب نمت يف عطق ع هنأ

 نقيتملا لقألاب ذحألاف «ربتعملا وه عبرلاو ءاهعبر ةئالثلاو ءامهرد رشع ثا الج يبلا دهع ىلع رانيدلا ةميق تناك

 - .مهارد ةرشع 4 هللا لوسر هيف عطق يذلا نجلا ةميق تناك :انّ#' رمع نباو سابع نبا لاق :انلق «ىلوأ هب



 ةقرسلا ماكحأ ۲۷ ةقرسلا باتك

 EES ا «نالجر دهش وأ .ةرم ٌرقأ نإ عطقيف «ظفاح وأ ناكم ةزرحم
 اهركم ال اعئاط ذحآلا

 نإ :لقي مل ادحأ نأل ؛هب نقيتلل رثكألا ىلإ انبهذ هب ردقم باصنلا نأ مهقافتا عم نحمل ةميق يف اوفلتحا املو -
 هذه يف ربتعملاو ءدحلا ءردل لايتحاللو كشلل عطقلا بحي الف «هيف فلتخم اهنود امو ءاهيف عطقي مل ةرشعلا

 ةضف قرس اذإ هنأ ىلإ امم راشأو ."ةرشع"ل ةفص "ةبورضم" :هلوقو .ةاكزلا يف امك ليقاثم ةعبس نزو مهاردلا

 فويزلا وأ ةضفلا يناوأ اذه ىلعو .عطقي ال ةبورضم ةرشع نم لقأ اهتميقو ءرثكأ وأ ةرشع اهزو ةبورضم ريغ

 ةفرعم امه «نيلدع نيلجر لوقب ةميقلا تبثتو «عطقي ال لقأ اهزوو ةرشع اهتميق وأ «لقأ اهتميقو ءاهقرس اذإ

 (حتف) [5 ١1/١ :قئاقحلا زمر] .ميقلاب

 ةظوفحم مهارد ةرشع نوك لاح يأ [(ييع) .زرحلاب ةظوفحم يأ «ةرشعلا نم لاحلا ىلع بصن] :ةزرحم
 رودلاك هيف ةعتمألا زارحإل دعي يذلا عضوملا وهو "ناكمب' :هلوقب امهيلإ راشأ نيئيشب زرحلا ناك املو «زرحلاب

 يف وأ دجسملا يف وأ ءارحصلا يف سلج نمك ظفاحب ةظوفحم نوكت وأ ءاهوحنو توناحلاو قودنصلاو تويبلاو
 .حيحصلا وه «هتحت وأ هترضحب هدنع عاتملا ناك وأ ءاظقيتسم وأ امئان ناك ءاوس «هظفحي عاتم هعمو قيرطلا

 وأ ءارحصلا نم يشاوملا قرس اذإ امع زرتحا - ظفاحلاو ناكملا يأ - نيديقلا نيذهو 407/١[ :قئاقحلا زمر]

 (صلختسم) .عطقي ال ثيح هدنع هبحاص سيلو دجسملا نم ائيش
 :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع ةدحاو ةرم هرارقإب ةروكذملا دويقلاب لاملا ذحأ اذإ قراسلا دي عطق بحي يأ :عطقيف

 ةقرسلا نأ :امهل ءانزلا يف ربتعا امك دوهشلا ددعب هيف رارقإلا ددع ربتعيف هيف دح هنأل ؛نيترم هرارقإب الإ عطقي ال

 ةمه ليلقت اهيف ديفي ةدايزلا نأل ؛ةداهشلاب رابتعا الو «فذقلا دحو صاصقلا يف امك هيفكيف ةرم هرارقإب ترهظ

 ىلع رصتقيف «سايقلا فالخب انزلا يف ةدايزلا طارتشاو هيف ةمهت ال هنأل ؛ًائيش رارقإلا يف ديفي الو «بذكلا

 .امهوق ىلإ فسوي يبأ عوحر رشب ركذو «هدروم

 لاجرلا ةداهشب صتخاف دح هنأل ؛نالجر هتقرس ىلع دهش ول عطقلا بجي كلذك يأ "نالجر دهش وأ" :هلوقو
 لحدأو تيبلا بقن هنأ زاوحل ؛ةقرسلا ةيفيك نع مامإلا امهأسي نأ بجيو «قوقحلا رئاس يف امك روهظلا ققحتيل

 نم الإ لا هللا لاق اقرا مسا ارم ريغلا مالك عمسي نم نأل ؛اهتيهام نعو «هيلع عطق ال ٍذئنيحف هدي

 زاوحل ؛نامز نع لأسيو «زرحلا ريغ نم ذحألا نوكي نأ زاوحل ؛اهفاكم نع لأسيو «(۱۸:رححلا) َعْمَّسلا َقَرَتْسا

 نأ ىلإ هسبحيو جوز وأ قراسلا نم بيرق وأ يبجأ وه له هنم قورسملا نع لأسيو «هابص نامز ين نوكي نأ
 عطقي ال هنأ ىلع نيدهاشلاو رارقإلا يف ةجحلا رصحب هبنو «ريزعتلا فالخب «عطقلاب مكحي مث «ةمهتلل دوهشلا نع لأسي

 (يئيع «حتف «صلحتسم).لاملا نمض نإو لوكنلاب
 (ييع) .نيفلتخم نيسلحب ف فسوي يبأ دنع نيترمو «رثكألا لوق يف :ةرم



 ةقرسلا ماكحأ (١ ةقرسلا باتك
aد ف كل  

 « بشل عطقي الو ,باصن لكل بتاضا نإ اوعطق مهضعب ذحألاو ایج ولو

 قراسلا يأ كد 7 0 0
 م

 ,ةبطر ةهكافو «هرونو «ةرغمو «رزو ديصو «ريطو «كمسو «بصقو «شيشحو
 هعاونأب احلام وأ ناک ايرط

 باصن مهنم دحاو لك باصأف «مهنيب هومسقو مهضعب لاملا ذخأو «ةقرس يف ةعامج كرتشا اذإ يأ :خلإ اوعطق

 باصأ نإو «عفدلل نوقابلا دعتسيو ذحألا مهضعب ىلوتي نأ مهنيب داتعملا نأل ؛لكلا دي عطقي - مهارد ةرشع يأ -

 ءأزجتي ال ببسب قلعتي صاصقلا :انلق «صاصقلاك دحاو باصنب نوعطقي :كلام لاقو ؛عطقي ال كلذ نم لقأ لكل

 رصتقيف «لماحلا نم ققحتي زرحلا نم جارخإلا نإ :رفز لاقو «ةقرسلا فالخب مهعيمج ىلإ بسنيف «حورلا قاهزإ وهو

 ذعألا ىلوت نإ :فسوي وبأ لاقو .نيفرطلا دنع نيقابلا نع دحلا طقس نونجب وأ ريغص مهيف ناك ولو .هيلع عطقلا
 [1 ١7/١ :قئاقحلا زمر].بحو ءالقعلا رابكلا ذخأ نإو «عطقلا مهيلع بحي ال نونحنل وأ ريغصلا

 هذه دارملاو ءبشحخ ةقرسب يأ :بشنعب (نيع) .عطق ال باصن لكل بصي مل و :باصن

 :افُذ ةشئاع لوقل ؛اهتقرسب عطقي الو رد ا اهقات کو و اا

 املقو اهيف بوغرم ريغ ًاحابم دجوي ام نأل ؛ريقحلا هفاتلا ءيشلا يف 5 هللا لوسر دهع ىلع عطقت ال ديلا تناك

 ىلع ىقلت بشخلا نإف «صقان اهيف زرحلا نألو «رحازلا عرش ىلإ ةجاح الف ؛كلاملا نم هرك ىلع دحأ هذحأي

 هذه نم ءيش نوكي نأ الإ اه ئردني دحلاو «ةهبشلا ثروي ةفصلا هذهو «رفي ديصلاو «ريطي ريطلاو «باوبألا
 .لصألا ةميق ىلع ةميق ديزت ةعنصلا نأل ؛لومعملا بشخلاو سونبآلاو جاسلاك ًاموقتم الام ءايشألا
 يلهألا نعم هنأل ؛عطقلا امهيف بجيف «ضعبلا دنع طبلاو جاحدلا ىوس ادي نوكي يذلا ريطلا :ريطلاب دارملاو

 زرحي هنأل ؛خينرزلا يف عطقلا سايقلا ناكو «حصأ لوقلا اذهو «رويطلا عيمج يف عطقلا بحي ال :مهضعب لاقو
 يف عطقي الف ندبلا رعش ةلازإل تامامحلا يف لمعتست يلا يه ةرونلاو «لاومألا رئاسك نيراطعلا نيكاكد يف ناصيو

 نيقرسلاو ءاملاو بارتلا يف الإ ءاباصن ناك ول لام لكب عطقي :يعفاشلا دنعو «لصألا ةحابم امال ؛ءايشألا هذه

 (ييع «صلختسم) .فسوي يبأ نع ةياور وهو «دمحأو كلام لاق هبو ءزرحم لام هنأل ؛ةبرطملا ةبرشألاو

 (ييع) .ءانحلاو ةمسولا يح اقلطم شيشح ةقرسو يأ :شيشحو
 ىلصم لعجت مل ام تغبد نإو عابسلا دولجو :ديصو (ندعم) .ابوعكو بيبانأ هقاس ناك تابن لك وه :بصقو

 (ييع) .رمحألا نيطلا يهو ءاهنيكست زوحتو ةمجعملا نيغلاو ثالثلا تاحتفلاب :ةرغمو (حتف) .ًاطاسب وأ

 ام األ [(ييع) .حصألا يف بطرلاو بنعلا يح ءاهعاونأب ةبطر ةهكاف ةقرس يف عطقي ال يأ ] :ةبطر ةهكاف
 فاكلا حتفب رثكلاو «هريغو دواد وبأ هاور "رثك الو رمث يف عطق ال" :اكفع لاق كلذلو ءداسفلا هيلإ عراستي

 رامجلا :حاحصلا يفو ءاضيأ بذحلا وهو «ةلخنلا سأر نم جرخي نيل ضيبأ ءيش وهو «رامجلا :ةثلثملا ءاثلاو

 ةهكاف يف اضيأ عطق ال يأ "رجش ىلع وأ" :هلوقو ؛لحنلا راغص وأ بطحلا هنإ :لاق نم أطخأو «لظنحلا محش

 (حتف) [4 ٠7/١ :قئاقحلا زمر] .ةثالثلا فالح هيفو ءاضيأ هيلإ داسفلا عراستل ؛رجش ىلع يهو اهقرس



 ةقرسلا ماكحأ ۱1۲۹ ةقرسلا باتك

 ,روبنطو «ٍةَركسم ةبرشأو ءدّصحُي م عرزو «خيطبو محلو «نيلو ءرجش ىلع وأ
 ًالوح يقبي ال ام لکو ص رحش ىلع ةهكاف وأ ي

 طحق مايأ يفو زبخك لكأل أيهم لك ةقرس يف الو ءأديدق ولو محلو نبل ةقرس يف عطقي الو يأ :محلو نبلو
 ا :هذ رمع ثيدح يف ءاج دقو «ةرورضلل ماعطلا ةقرسب عطق ال

 ريغ نم ةصمحملا مايأ يف ةميقلا ريغب لكألا يف صخري هنأل ؛طحقلا يف هريغو ماعطلا نيب "ىقتنملا" يف لصفي مل

 ديقو «دصحي مل عرز ةقرسب عطقي الو يأ :عرزو (نييع «حتف ,صلختسم) .هريغو لكألل أيهملا نيب ليصفت
 .اهلك روصلا هذه يف عطقي :ةثالثلا دنعو «هيف عطقي طحقلا مايأ ريغ يف زرحأو دصح يذلا نأل ؛داصحلا مدعب

 (ط) .زارحإلا مدعل ؛عرز يف عطفي ال اذكو يأ 0 «صلختسم)

 تناك ءاوس اقلطم ةبرشأ ةقرس يف عطقي ال يأ [(ط «يئيع) .ابهذ ءانإلا ولو ةبرطم ريغ وأ ةبرطم] :ةبرشأو
 ريغ وأ ةركسم تناك ءاوس «داسفلا اهيلإ عراستيو «ىقبت ال يلا ةبرشألا ةبرشألاب دارملاو «ةرم وأ ةولح
 هلوأتي قراسلا نأل ؛ةبرشألا يف عطقلا مدع هحوو «عامجإلاب امهيف عطقي هنإف «لسعلاو لخلا فالخب «ةركسم

 ةهبش تققحتف «قذابلاو فصنملاك ناصقن ضعب ةيلام يفو «رمخلاك لامي سيل اهضعب نألو «ةقارإلل اهذحأ ىلع

 (يبع «حتف «صلحختسم) .عطقيف ًاعامجإ لام اهرثكأف - ًالوح يأ - رحدتو ىقبت يلا ةبرشألاو ,ةيلاملا مدع

 - ءاطلا مضب - روبنط ةقرس يف عطق ال يأ [(نيع) .يهالملا تالآ ةيقبو روبط يف عطقي ال اذكو يأ ] :روبنطو
 e «فورعملاب رمألاو راكنإلا اهيف قراسلا لوأتي هنأل ؛تأي امك طبربو رامزمو فدو لبط يف اذكو

 اوملكت ةرشع يواسي وهو «ةازغلل البط قرس ولو «هتيلام صقن دعب ًاباصن غلب اذإ وهللا تالآ نم هتاوحأو فد يف عطقي
 (حتف) [4 ٠7/١ :قئاقحلا زمر] .ةهبشلا تنكمتف وهلل حلصي ةازغلل حلصي امك هنأل ؛هيف عطقي ال هنأ راتخملاو «هيف

 ال يأ [(ط «نيع) .ةءارقلا نسحي مل ولو «ةيلحب ىلحم ناك ولو فحصم يف عطقي ال اذكو يأ ] :فحصمو
 يح وقم لاهل ؛عطقي 0 «بصنلا ردق ةيلحب ىلحم فحصملا ناك ولو فحصم ةقرس يف عطق

 زمر] .ًاباصن هتيلح تناك اذإ عطقي هن يأ دنع سرب يبأ نع ةياور وهو «دمحأو كلام لاق هبو «هعيب زوجي

 ءرظنلاو ةءارقلا هيف لوأتي فحصملا ذحأ نأ :انلو ءاهدارفناب ربتعتف فحصملا نم تسيل األ [4. ٤/١ :قئاقحلا

 (صلختسم) .رثكأ وأ باصنلا رادقم ءانإلا ةميقو ءءانإ يف رمخلا قرس نمك عبتلل ةربع الو هل عبت ةيلحلاو

 رتسو دجسملا عاتب عطقي الو «زرح ال زرح هنأل ؛رادو دجسم باب يف عطقي ال اذكو يأ ] :دجسم بابو
 ةدئافلا امف اذكه رادلا باب يف مكحلا :تلق نإف ءزارحإلا مدعل ؛دجسم باب ةقرس يف عطق ال يأ [(ط) .ةبعكلا

 ءزرحم ال زرح هنأل ؛بكرم باب ةقرسب عطقي ال امنإو فحصملا ةبسانمل هب صح امنإ :تلق ؟دجسملا صيصخت يف

 ولف تيبلا جراح ناك ام بكرملاب دارملاو «بوتي ىح هسبحو هريزعت يف غلوب دجاسملا باوبأ ةقرس داتعا ول نكل

 (حتف « صلختسم) .عطق زرحلا لخاد ًابک رم ناك



 ةقرسلا ماكحأ ۳۰ ةقرسلا باتك

 رتافدو ريبك دبعو «يلح هعم ولو رح يبصو «درنو «جنرطشو «بهذ بيلصو
 بصغ هنأل يلح هيلع ناک ول يأ بهذ نم ولو نونلا حتفب نالا نسكب هيف عطقي ال اذكو

 1111111111 ES Ti 1 «باسحلا رتفدو ريغصلا فاالخع

 اذإ اميف فلتخي ال مكحلا نأل ؛يقافتا بهذلا ديقو «هريغ يف وأ ىلصملا يف ناك ءاوس ًاقلطم يأ :بهذ بيلصو

 يق ناك اذإ بهذلا بيلص نأ :فسوي يبأ نعو «ةلبانحلا ضعبو يعفاشلا دنع عطقيو «ةضفلا نم بيلصلا ناك

 نع ايف رسكلا لوأت ؛عطقلا مدع هجوو عطقي رخآ تيب يف ناك نإو «عطقي ال - مهتالص عضوم يأ - ىلصملا

 (حتف «ندعم) ٤/١ ٤١[ :قئاقحلا زمر] .ركنملا
 :ليقف ؟برعم وأ ES «نيشلا رسكب جنرطشلاو «بهذ نم ولو يأ :درنو جنرطشو

 نيشلا رسكب هنأ الإ برعم وهو «نيشلا حتفب جنرطشلا :يريرحلا لاقو 0 ةلمهملا نيسلاب أرقيو «يبرع هنإ

 رسكلا قراسلا لوأتل ؛بهذ نم ولو جنرفإلا هبعلت يذلا وهو «نونلا حتفب "درنو" :هلوقو «برعلا لامعتسا يف

 درنلاو جنرطشلا قو «ليوأت هيف تبثي الف لومتلل ٌدعأ هنأل ؛عطق لاثمت اهيلع مهارد قرس ولو «ركنملا نع يهنلاو

 (يبع) يضر عطني الانكر : رح يبصو (حتف «نيع) .ةلبانحلا ضعبو يعفاشلا دنع عطقي
 يأ ءءايلا ديدشتو ماللا رسكو ءاحلا مضب يلح هعمجو «يظك ماللا نوكسو ءاحلا حتفب يلحلا :خلإ رح يبصو

 :فسوي وبأ لاقو «هلزنم ىلإ لمحلا هذحأ يف لوأتي هنألو ؛هل عبت يلحلاو لام. سيل هنأل ؛رح يبص ةقرس يف عطق ال
 ال ىح ملكتي الو يشع ال يذلا زيمملا ريغ يف فالخلاو «ةثالثلا تلاق هبو «باصنلا غلبي يلح هيلع ناك اذإ عطقي

 هذ ناكف هل عبات هيلع امو هسفن ىلع أدي هل نأل ؛اعامجإ عطقي ال ملكتيو يشمي ناك ولو هسفن دي يف نوكي

 وأ انونحب وأ امئان ولو زيمم دبع يف عطقي الو يأ :ريبك دبعو (نيع «نيكسم ؛صلختسم) .ةقرس ال ًاعادخ

 (ط «ئيع) .ةقرس ال بصغ هنأل ؛ايمجعأ

 رتافد ةقرس يف عطق ال يأ [(ط) .ال وأ ةيعرش تناك ءاوس باسحلا ريغل تناك نإ اهيف عطقي ال يأ ] :رتافدو
 وأ ثيدح وأ رعش وأ ةيبرع نم ةباتك اهيف فئاحص رتافدلا نم دارملاو «لامم سيل كلذو ءاهيف ام دوصقملا نأل ؛اهلك

 ناك نإو «فحصم لاك يهف ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا بتك ةيعرش تناك نإ األ ؛اهيف عطق الو «كلذ ريغو ريسفت

 «ناتياور بدألا رتافد ينو ءاباصن غلب نإ عطقي ةباتكلا لبق دولحلاو ذغاوكلا قرس ولو «روبنطلاك يهف ا ا

 (صلختسم) ٠٤/١ ٤[ :قئاقحلا زمر] .ريسفتلاو ثيداحألاب ةقحلم :ةياور يقو «باسحلاب ةقحلم :ةياور يف

 ىضم يلا باسحلا رتفد فالخبو «(ييع) .هسفن نع ربعي ال يذلا ريغصلا دبعلا ةقرس فالخب يأ ] :ريغصلا فالخب

 عم هسفن ىلع هل دي ال هنأل ؛ققحتم ريغصلا دبعلا يف ةقرسلا نأل ؛امهيف عطقي هنإف [(ط) .اباصن تغلب نإ عطقيف اهياسح
 «هجو نم الام ناك نإو يمدآ هنأل ؛زيمملاو ريبكلا يف امك هيف عطقي ال :فسوي وبأ لاقو «باودلاک راصف لام هنأ

 اهيف ام نأل ؛باسحلا رتفد يف عطقلا امأو مضلا رابتعاب عطقي هلثم ءيش هنذأ فو باصن نم لقأ هتميق تناك نإو

 (ييع «صلختسم).لكلا يف عطقي :ةثالثلا دنعو ءاباصن تغلب اذإ عطقيف ذغاوكلا وه دوصقملا ناكف ذحألاب دصقي



 ةقرسلا ماكحأ ۳۹ ةقرسلا باتك

 «سالتخاو «بشو ,ةنايخنعو رد «طبربو وه لبطو فدو دهفو «بلکو
 ةعرسب ءيش ذحأ يأ انلا وه دوعلا وهو

AE OTR DS CG TS 2 رشم وأ ةماع لامو «شبنو 

 هيلع ولو دهف ين عطقي الو «ةيشام وأ ديص بلك ولو لصألا حابم هنأل ؛بلك يف عطقي الو يأ ] :دهفو بلكو
 ةقرس ين عطق ال يأ ءاهيف عطقي ال يلا ءايشألا نم ركذ ام ىلع فطع [(ط «ْييع) .بلكلا لثم هنأل ؛بهذ قوط
 يف اوفلتحا دق ءاملعلا نألو ؛اهيف بوغرم ريغ احابم دجوي اهسنج نأل ؛عابسلا نم ام ريغ يف الو «دهفو بلك
 (ئيع «صلختسم) .دحلل طقسم ةهبشلاو «ةهبش هيف فالتحالا ناكف «عابسلا ةيلام

 "روبنط" :هلوق دنع ءايشألا هذه ركذي نأ يغبني ناك [(نيع) .ارودم وأ اعبرم ولو فد يف عطقي الو يأ ] :فدو
 لوأتي اهذحآ نكل ةميق اه ناك نإو :ةفينح يبأ دنعو ءا ةميق ال هنأل ؛امهدنع ءايشألا هذه ةقرس يف عطق ال يأ

 وزغلل ًاحلاص هنوكل ؛ةهبشلا نكمتل ؛عطقلا مدع حصألاو ءةازغلا لبط يف فلتخاو ءرهاظ وهللا لبط يف اذهو ءرسكلا

 ءشيشحلاو بشخلا لثم اريقح اعيش قورسملا نوكي نأ :لوألا :هوجوب نوكي عطقلا مدع نأ لصاحلاو .وهللاو
 هلع ىقبي الو «داسفلا هيلإ عراستي امن نوكي نأ :ثلاثلاو ءامهوحنو ريطلاو كمسلاك لصألا حابم نوكي نأ :يناثلاو

 حابم نوكي نأ :سماخلاو ,دوصحملا ريغلا عرزلاك زرحم ريغ نوكي نأ :عبارلاو «لكألل أيهملاو ةبطرلا ةهكافلاك
 نأ :عباسلاو ءفحصملاك ةقرسلا ريغل الوأتم نوكي نأ :سداسلاو «يهانملا تالآو ةبرشألاك عرشلا نم ةعاضإلا

 (يشحم «صلختسم) .ريبكلا دبعلاك ةقرس ريغ ذحألا نوكي نأ :نماثلاو ءرحلا يبصلاك الام نوكي ال
 ىلع ةينالع ذحألا وهو :بهنب عطق الو «نومأملا ءيشلا نم هدي يف ام عدوملا ةنايخب عطقي الو يأ :خلإ ةنايخبو
 ىلع سيل" :فع هلوقل ؛تيبلا نم وأ كلاملا دي نم ءيشلا فطتخي نأ وهو :سالتخالاب عطق الو ءرهقلا هحو

 يف روصق ةنايخلا يف نألو ؛يذمرتلا هححصو ءامهريغو دواد وبأو دمحأ هاور «"عطق سلتخم الو بهتنم الو نئاح

 (حتف ءئيع) .سالتحالا يف اذكو «ةيفح ذحألا وهو طرشلا مدعل بهنلا ينو زرحلا

 نم نفكلا جرختسي يذلا شابنلا هنمو «نوفدملا ءيشلا جارختسا :شبنلاو «روبقلا شبن ببسب عطق الو يأ :شبنو

 ؛عطقي :فسوي وبأ لاقو «ةنيدملا لهأ ةغلب شابنلا وهو "يفتخملا ىلع عطق ال" :ة53ع هلوقل هيف عطقلا مدعو «روبقلا
 نم" :هرحآ يف ركذو «دايز مالك نم وه لب عوفرم ريغ اذه :انلق .ةثالثلا تلاق هبو «"هانعطق شبن نم" :تِفَع هلوقل

 نميف ةسايسلا ىلع لومحم وهف تبث نئلو ءادبأ اذه تبثي داكي الو «"هانعدج هدبع عدج نمو «هانلتق هدبع لتق

 (نيكسم «نييع) .ةحلصم هيف مامإلا ىأر اذإ كلذب لوقن نحنو «كلذ داتعا

 ثروأف «مهنم قراسلاو ةماعلا قح هنأل ؛لاملا تيب يف يأ ةماعلا لام ةقرس يف عطق ال يأ :خإ ةماع لامو

 اقح هيف قراسلل نأل ؛هنم قورسملاو قراسلا نيب كرتشم لام ةقرس يف عطق ال يأ "ةكرتشم وأ" :هلوقو «ةهبشلا

 (صلختسم) .ةهبشلا ثروأف



 ةقرسلا ماكحأ ۳۲ ةقرسلا باتك

 «سونبآلاو ءانقلاو «جاسلا ةقرسب عطقيو ءريغتي ملو هيف عطق ءيشبو «هنيد لثمو
 برعم ءابلا حتفب قراسلا يأ

 eI Ae Sa قلؤللاو .«دجربزلاو «توقايلاو ر صوصفلاو «لدنصلاو

 رضخأ رجح وه فورعم رهوج ديقب سيلو رضحألا عمج ىنپچ رادلا برعم

 .هنيدل ءافيتسا هنأل ؛لاح نيدلاو هسنج نم هنيد لثم هنويدم نم ةقرسلا يف عطقي ال اذكو يأ ] :هنيد لثمو

 ءاوس اذه يف لحوؤملاو لاحلاو «هقح قوتسا هنأل ؛هنويدم لام نم هنيد لثم قرس نم ىلع عطق الو يأ [(ييع)
 ال هقح ىلع ةدايز قرس اذإو ءالجؤم ناك اذإ اميف اسايق عطقيو «ةبلاطملا يف ريخأتلا :ليحأتلا نأل ؛ًاناسحتسا

 عطقي ال ادقن ناك نإف «هقح سنج فالخ نم قرس نإو ؛ةهبش ريصيف «هيف ًاكيرش ريصي هقح رادقع. هنأل ؛عطقي
 «لادبتسا وه امنإو ءافيتساب سيل هنأل ؛عطقي اضورع ناك نإو ءامكح دحاو سنج نيدقنلا نأل ؛حيحصلا يف
 (ييع «صلختسم) .عطقي ال فسوي يبأ نعو «يضارتلاب الإ متي الف

 عطق دق ءيش ةقرسب عطق ال يأ [(ييع) .ىلوألا هتلاح نع قورسملا ءيشلا كلذ لدبتي مل يأ ةيلاح ةلمج] :ريغتي ملو
 ؛عطقي مل ءاهاحب يهو اهقرس مث اهكلام ىلإ اهدرف ةمئاق يهو اهيف عطقف ًانيع قرس اذإ امك ءيشلا اذه ريغتي ملو ةرم هيف
 ةيانحلا نألو ءلصف ريغ نم "هوعطقاف داع نإف" :تلع هلوقل ؛سايقلا وهو «يعفاشلا لوق وهو عطقي :فسوي يِبأ نعو
 ىلإ درلابف «هقح يف لحمل ةمصع طوقس بجوأ عطقلا نأ :انلو ءرحازلا مدقتل حبقأ يه لب «ىلوألاك ةلماكتم ةيناثلا

 نإ لثم املاح نع نيعلا ريغت نإف ءاب Zردني دحلاو ءطوقسلا ةهبش تيقب نكل ةمصعلا ةقيقح تداع نإو كلاملا

 «تلدبت دق نيعلا نأل ؛ايناث هيف عطقي «هقرس مث كلذ وحن وأ هجسنف هبحاص ىلإ هدر مث «هيف عطقف هقرسف ًالزغ ناك
 (حتف «نيع) .ايناث عطقيف لحما داحتا نع ةئشانلا ةهبشلا تفتنا تلدبت اذإف «ريغتلا اذه لثم. بصاغلا كلم اذهو

 ةانقلاو [(نييع) .دالبلا رئاس ىلإ اهنم لمحيو دنهلا يف الإ تبني الو ءادج ميظع رجش ميحلاب جاسلا ] :جاسلا
 «ةحئارلا بيط رفصأو رمحأ بشح لدنصلاو «نينكاسلا عامتحا نم ايزه الا حتفب سونبآلاو «حامرلا بشح

 رضخلا صوصفلاو" :هلوقو «مالسإلا راد يق ةحابم دحوت الو «سانلا دنع ةزيزع ةزرحم لاومأ امنأل ؛اهيف عطقيو

 «رمحألا اهزعأو ءرضخأو رفصأو رمحأ توقايلاو ءامهريغو جزوريفلاو درمزلا لثم اهنم دارملاو «يقافتا رضخلاب دييقتلا
 لاومألا زعأ نم األ ؛ءايشألا هذه يف عطقيو «عرصلا نم عفني رفصأ رجح - ةدحوملاو ةمجعملا حتفب - دحربزلاو

 ام جاعلا يف عطق ال :"رايتحالا" يفو «مالسإلا راد يف لصألا حابم دحوي الو ءةضفلاو بهذلاك تراصف ءاهسفنأو

 دوعلا يف عطقيو «عطقي عونصملا يف :ليقو ءاقلطم جاحزلا يف عطق الو «هيف عطق ءيش هنم لمع اذإف «لمعي مل

 (ييع ؛حتف «صلختسم) .لاومألا زعأ نم اموكل ؛ربنعلاو نارفعزلاو سرولاو ناهدالاو كسملاو
 (نيع) .واولا نع ةباقنم اهفلأ «حمرلا ةبشح يهو ءةانق عمج ًاروصقم :انقلاو

 وحنو توقايلاو ولؤللا يف عطق ال دمحم نع ماشه ركذو :ريغصلا عماجلا حرش يف ثيللا وبأ هيقفلا لاق :ؤلؤللاو
 ةحابم دجوت الو لاومألا سفنأ نم ءايشألا هذه نأ :امملو .هوحنو خينرزلاك حابم هلصأ نأل ؛صوصفلا نم كلذ

 (حتف «ئيع) .ةضفلاو بهذلاك راصف ةزرحم يهو ءاهيف بوغرم ريغ مالسإلا راد يف اًقروصب لصألا



 زرخلا ماكحأ نایب ۳۴۳ ةقرسلا باتك

 .بشخل ا نم ةذختملا باوبألاو ,ئياوألاو

 زرخلا يف لصف
 هماكحأ نايب يف يأ نق

 OOO OES «عاضرب ال مرح محر يذ نم قرس نمو

 (ييع) .نافحلاو عاصقلاك بشخلا نم ةذختملا يناوألا ةقرسب عطقي يأ :يياوألاو

 باوبألاو يناوألا يف عطقي اذكو يأ "باوبألاو يناوألا"ب قلعتم "ةذختملا" :هلوق :خإ باوبألاو ياوألاو

 نوكت ىح «ةسيفنلا لاومألاب ةعنصلاب ةقحتلم اهأل ؛رم امك بشخلا يف عطقي ال هنأ عم بشخلا نم ةذحختملا

 هنأل ؛هلح دحاولا ىلع لقثي ال ًافيفح ناكو زرح يف ناك اذإ ةلومعملا باوبألا يف عطقيو «لاومألا رئاسك ةزرحم

 عطقي ال اذكو «ةزرحم ريغ اهنأل ؛اهيف عطقي ال بابلا ىلع ةبكرم تناك نإو ةليقثلا باوبألا ةقرس يف بغري ال

 تغلب اذإ اهيف عطقلا بحي :اولاق ثيح يناردنكسإلاو يدادغبلا ريصحلا فالخب «راخفلاو رحآلاو يراوبلا يف

 (صلختسم «حتف) [4 05/١ :قئاقحلا زمر] .ًاباصن
 مامإلا زرحأ" :مهوقو “لالا عيمج زرحي دارفنالا دنع ةبصعلا" :مهوق هنمو «عمجلا :ةغللا يف زرحلا :زرحلا يف لصف

 لاما هيف ظفحي ام :عرشلا يفو «ظفحي يأ ءيشلا هيف زرحي يذلا عضوملا وهو «"زيرحلا عضوملا" ًاضيأو «"ةمينغلا
 افلا ر: ةا دي ل ا ورجل نم او هم خلا ىأ ةا تاق و نادلا# داع

 (يشح) .ءيجي اميف "عطقي مل' :هلوق ءازحلا وأ ربخلاو طرش وأ أدتبم :قرس نمو (صلختسم) 7١

 «ناذئتسا ريغ نم ضعب راد مهضعب لحدي نأ ءالؤهل ذإ ؛عطقلا يفاني ةيمرحلا نأل ؛عطقي ال :مرحم محر يذ نم

 ؛عطقي ال هريغ لام مرحلا محرلا يذ تيب نم قرس ولو «دمحأو كلام لاق هبو «صنلا قالطإل ؛عطقي :يعفاشلا لاقو

 (صلختسم) [4 ٠05/١ :قئاقحلا زمر].ةهبشلل دالولا يف عطقي ال نأ يغبنيو ءزرحلا مدعل

 ببسب ةيمرحملا تناك اذإ يعي «تابثإ يفنلا يفنو «يفنم روكذملا مكحلاو قباسلا مكحلل يفن :عاضرب ال

 نعو «ةهبشلا مدعل ؛عطقي كلذ وحنو هيخأ وأ هنبا وأ عاضرلا نم هيبأ تيب نم قرس اذإ امك ؛عطقي عاضرلا

 نم هتخأ فالخب «ناذئتسا الب ةداع اهيلع لحدي هنأل ؛عاضرلا نم همأ نم قرس اذإ عطقي ال هنأ فسوي يبأ

 ءامهنيب قرف ال هنأ :رهاظلا هجوو «ةداع تحألا يف مودعم نيعملا اذه نإف 5٠5/١[ :قئاقحلا زمر] .عاضرلا

 «ةبارقلل لحد ال هنأ رهاظلاو «ليبقتلاو انزلاب ةيمرحملا تبث اذإ امك بابلا اذه يف ربتعت ال ةبارقلا نودب ةيمرحماو

 ل وأ ةبارق امهنيب ناك ءاوس «عطقي ال ةيشح الو عنام الب هيف لخدي نأ هل ناك عضوم لك يفف ءزرحلا ربتعملاو

 (حتف «صلحختسم) .هريغ عاتم مرحلا محرلا يذ تيب نم قرس ول عطقي ال اذهو



 زرحلا ماكحأ نایب ۳٤ ةقرسلا باتك

 س ص 3 چ ف ٠ ٠

 .ةرهصو «هنتخ و .هبتاكمو .هتديس جوزو «هتجوزو هديسو ءاهجوزو «هتجوز نمو

 ك

 OE 1 1 1 1 SR ,مامحو «منغم نمو

 لك دي عطقي ال اهجوز لام نم ةحوزلا تقرس وأ هتحوز لام نم جوزلا قرس اذإ يأ :اهجوزو هتجوز نمو
 اذكو «ةطوسبملا ىلع لاد حاكنلا دقع نأل ؛ةلالدو ةداع لاومألا يف امهنيب طاسبنالا نايرحل ءامهنم دحاو

 ةقرسلا باب يف نأ :لصاحلاو «تجوزت مث هنم تقرس وأ عطقلا لبق اهجوزت مث ةيبنحأ نم قرس ول عطق ال

 لاق هبو «صنلا قالطإل ؛عطقي :لوق يف يعفاشلا لاقو ؛عطقلا لبق لاوحألا نم لاح يف ةيجوزلا دوجوب يفتكي
 امه يذلا تيبلا ىوس تيب نم قرس اذإ كلام نعو «طقف جوزلا ةقرس يف عطقي :رخآ لوق يقو «دمحأو كلام

 (حتف) [4 ٠5/١ :قئاقحلا زمر] .الف الإو عطقي هيف
 هنأل ؛كولمملا عطقي ال هتديس جوز وأ هئابرقأ وأ هديس ةجوز نم وأ هديس نم كولمملا قرس اذإ يأ :هتجوزو هديسو

 قتعمو «دلولا مأو بتاكملاو ربدملاو نقلل لماش كولمملاو حلاصملا ةماقإل ؛ءالؤه تيب يف ةداع لوحدلاب هل نوذأم

 (حتف «ييع) .ىلوملا اهيف عطقي ال ةقرس يف عطقي ال ىح هالوك قحلم كولمملا نأ :لصاحلاو «بتاكملاك ضعبلا

 (ئيع) .هباسكأ يف اقح هل نأل ؛عطقي ال هبتاكم لام نم لحرلا قرس اذإ يأ :هبتاكمو

 تنبو تنبلا جوز لثم «هنم مرحم محر يذ لك جوز وهو - هنتح نم قرس اذإ اذكو يأ ] :هرهصو هنتخو
 اهمامعأك هتأرما نم مرحم محر يذ لك وهو «هرهص نم ةقرسب عطقي ال اذكو «(ط «ْييع) .عطقي ال - خألا

 هتجوز نم مرح محر يذ لك نم وأ «هنم مرح محر يذ لك جوز نم لحجر قرس اذإ يأ [(ط) .امتاوحأو
 ةولخلا نأ :هلو «ةثالثلا تلاق هبو ءزرحلاو لاملا يف ةهبشلا مدعل ؛نيلصفلا يف عطقي :الاقو «ةفينح يبأ دنع عطقي ال

 ناك اذإ امأو ,نتخلل تيبلا ناك اذإ اميف فالخلاو «ةهبش ثروأف «داتعم ةرايزلل نهيلع لوخدلاو «حابم نهعم

 (صلختسم) 405/١[ :قئاقحلا زمر].اقافتا عطقي ال هنم مرحم محر يذل

 يف هل نكي مل نإو ةمينغلا لام نم لجر قرس اذإ يأ «رافكلا برح نم لصحي لام ةمينغلاك منغملا :منغم نمو

 ناك اذإ اذهو ءا أردني دحلاو «ةهبش راصف ريغتي مل هتروص ىلع وهو «لصألا حابم هنأل ؛عطقي ال قح ةمينغلا

 (حتف «صلختسم) .هاوعدب ةقرسلا رهظيل كلام هل نيعتي ل هنأل ؛ةمسقلا لبق

 امأو «راهنلاب اذهو زرحلا ققحتي الف «ةداع نذإلا دوجول ؛عطقي ال اعاتم مامحلا نم لحر قرس اذإ يأ :مامحو

 يف لحر تحت نم ابوث قرس اذإ ةفينح يأ نعو «ظفاح هيف ناك اذإ اقلطم عطقي :ةثالثلا دنعو «عطقي هنإف ليللاب

 لتحا هنأ الإ ياكم زرح هنأل ؛عطقي ال هنأ بهذملا رهاظو دنع هبحاصو دجسملا نم قرس ول امك عطقي مامح

 زرحلا هيف ريتعاف ءالصأ زرحب سيل هنأل ؛دحسملا فالخب ءظفاحلاب زرحلا ريتعي ملف «هلوخد يف نذإلا ببسب

 (صلختسم) [4 017/١ :قئاقحلا زمر] .هم دمحم هب ىفأو «ظفاحلاب



 زرحلا ماكحأ نايب ۳ ةقرسلا باتك

 نإو «عطق هدنع هبرو اعاتم دجسملا نم قرس نمو «عطقي مل هلوخد يف نذأ تيبو

 ظفاحلاب زرحم هنأل هزرح ريع نم و

 0 هجرخأ نإو ال راّدلا نم هجرخي ملو ًائيش قرس وأ «هفاضأ نم فيض قرس
 قورسملا ءيشلا عطقي ال يأ

 ؛عطقي ال تاناخلاو راجتلا تيناوحك «هيف لوحدلاب سانلل نذأ دق تيب نم قرس اذإ يأ :هلوخد يف نذأ تيبو

 امنإو ءلاومألا زارحإل تينب األ ؛عطقي اليل اهنم قرس ولف «ًراهن ةقرسلا تناك اذإ اذهو «ةقيقح نذإلا دوحول

 :هلوقو ؛عطقي نأ يغبني ءقرسو هل نذؤي مل نم مهعم لحدف نيصوصخم ةعامجلا نذأ ولو «راهنلاب نذإلا صح

 ءازج وأ ربح :عطقي م (ئيع «صلختسم) .ةلأسم لك تحت هانيب امك اهلك ةروكذملا لئاسملا باوج "عطقي مل"

 (يشح) .هانيب امك "هلوحد يف نذأ تيب" ىلإ "مرح محر يذ" :هلوق نم اهلك ةروكذملا لئاسملل
 قيرطلا هنمو ءزارحالل عضوي مل ناكم لك كلذك لب دجسملا ىلع رصاق ريغ مكحلاو :خلإ دجسملا نم

 لاملا زارحإل يب ام دجسملا نأل ؛عطقي هلام دنع رضاح ظفاحلاو اعاتم دجسملا نم لحر تر اا يأ مار

 دارملاو «ناكملاب زرحلا دوجو دنع هل رابتعا ال ظفاحلاب زرحلاو ظفاحلاب زرحلا ربتعيف «ناكملاب ازرحم لاملا نكي ملف

 بايثلا نأ ىلإ "هدنع هبرو" :هلوقب راشأو .ًاقلطم عطق تيبلا دجسم نم قرس ولف «ةعامجلا دجسم دجسملاب

 عم هنأل ؛عطقي مل اهيلع ايلح ةمئان ةأرما نم قرس وأ «ةوسنلق وأ ءادر وأ ًابوث لجر نم قرس ولف «هيلع تسيل

 .زرحلل ادصاق نوكي ال سبللا

 الع هنأل ؛حصألا يف ناظقي وأ ناك امئان لاملا دنع قورسملا كلام ناك اذإ دجسملا نم قراسلا عطقي نعملاو

 سالا نإف «هب لصح دقو «زارحإلا ربتعملا نألو ؛دجسملا يف مئان وهو هسأر تحت نم ناوفص ءادر قراس عطق

 «ناكملاب زرنا فالخب «دجسملا نع قورسملا جرخي مل ن نإو عطقيو ءاعيضم ال هل ًاظفاح هعاتم دنع مئانلا نودعي

 دي لاوزل ؛ذحألا درجمم يفتكي ظفاحلا يقو «جارحإلا لبق كلاملا دي مايقل ؛عطقلا بوجحول طرش هحارحإ نإف

 (ط «ييع) .هظفاح وأ عامل بحاص يأ :هبرو (حتف «صلختسم) .هب كلاملا

 هفاضأ ىذلا تيبلا نم قرس ءاوس < ,عطقي ال صخشلا كلذ فاضأ نم لام نم فيض قرس اذإ يأ :خ! فيض

 ار تيبلا نأل لع قودنص نم وأ ءلفقم وهو اهوخد يف هل نذأ يلا رادلا كلت نم هريغ نم وأ هيف

 قرس اذإ يأ "هجرخي مار اعيش قرش وأ" :هلوقو ءرادلا لهأ ةلزنم هنوكو هلوخد يف انوذأم هنوكل ؛هقح يف

 دب الف «هجو لك نم ذخألا ققحتي ملف ءدحاو زرح اهلك رادلا نأل ؛عطقي ال رادلا نم قورسملا جرخي ملو ةقرس

 ةريبك تناك نإو ءاهنحصب عافتنالا نع تيبلا لهأ ئغتسي ال ةريغص رادلا تناك اذإ اذهو ءاهنم جارحإلا نم

 (ٰييع ءصلختسم).اهنم هحرخي مل نإو «عطقي اهنحص له هجرحأو
 ريصاقم اهيف ةريبك راد :ىلوألا ةلأسملا «عطق :هلوق لكلا ءازجو «لئاسم عبرأ لمتشي طرشلا اذه خا هجرخأ نإو

 نحصلا ىلإ هجارحخإ نوكي هنأل ؛عطقي رادلا نحص ىلإ قورسملا جرحأو ةرجح نم لحجر قرسف لزانمو رجحو

 - ةروصقم لك باب ىلع نأ ىرت الأ «ةدح ىلع زرح اهنكاس رابتعاب ةرجح لك ذإ ؛ةكسلا ىلإ هحارحخإك



 زرخلا ماكحأ نايب ل ةقرسلا باتك

 يف ائيش ىقلأو لحخدف بقن وأ ةرجخ جلا لهآ نم ناغأ وأ ا ىلإ ةرجح نم
 تيبلا عاتم نم تيبلا قراسل ةعرسب صخش ذخأ يأ اهنحص ىل

 TEI رخآ لوان نإو < ES رامح ىلع هلم وأ هذخأ مث «قيرطلا
 اهلك ةعبرألا لئاسملا باوج

 ريصاقملا لهأ نم راغأ :ةيناثلاو «رادلا نحصب عافتنالا نع هلهأ هب ئيغتسي ناكم ةروصقملاو «ةدح ىلع ًاقلغ =

 نم ذحألا نم عارسإلا ةراغإلاب دارملاو «ةدح ىلع زرح ةرجح لك نأل ؛عطق اعيش اهنم قرسو ةروصقم ىلع
 ةلحلا ةلزنمب األ ؛ةريبك رادلا تناك اذإ اميف ًاضيأ اذهو ءودعلا يف عرسأ اذإ "ةراغإ سرفلاو بلعثلا راغأ"

 اذإ اهيف لوحدلاب هل نوذأملا الو نكاسلا عطقي الف ءدحاو ناكم مكح اهمكح نإف «ةريغص تناك اذإ ام فالخب

 «هذحأ مث جرح مث قيرطلا يف هاقلأف ؛هعاتم نم اعيش ذحأف تيبلا صللا بقت اذإ :ةثلاثلاو ءاهريصاقم ضعب نم قرس

 .ذحآلا عطقي ال هريغ هذخأو هكرتو هامر نإ هنأل ؛عطقي ال :رفز لاقو ءاندنع عطقي

 رذعتل ؛قارسلا هداتعي ةليح يمرلاو «ةقرسلا تمتف هسفنب زرحلا نم جرخي هنأ :انلو «هسفنب هذحأ اذإ اذكف

 :ةعبارلاو «قراس ال عيضم هنأل ؛هكرت اذإ ام فالخب «رارفلل وأ رادلا بحاص عفدل غرفتيل وأ عاتملا عم جورخلا

 فاضم رامحلا ريس نأل ؛عطق رادلا نم هجرحأو قاسف «رامح ىلع هلمحف عاتملا ذحأو رادلا لحد قراسلا نأ

 (صلختسم) 4017/١[ :قئاقحلا زمر] .هسفنب هجرحأ هنأك راصف هقوسل ؛هيلإ
 رامحلا يأ | :هجرخأو (نييع) .اندنع عطقيو هذحأ جرح مث يأ :هذخأ مث (ئيع) .ىرخأ ةرجح لهأ ىلع يأ :ةرجح

 ةعبارلا يف ديقو «ةعبرألا ةروصلا عيمج يف يأ [(نيكسم) .قراسلا جورخ لبق رامحلا جرح نإ عطقي الو لومحملا

 رامحلا لمح ول هنأل ؛"هجرحأو" :هلوقبو «عطقي ال ايش داو هذي لدا نب لعد ل اذإ هنأل ؛"”لحدف" :هلوقب

 (نيكسم) .عطقي ال قراسلا ج ورح لبق رامحلا جرح نإ اذكو عطقي مل هلزنم ىلإ ءاجو رامحلا جرح مث بهذو

 «تيبلا جراح نم لحادلا قراسلا نم رخآ لحجر ذخأ :ئعملاو عفرلاب "رخآ" نوكي نأ زوجيو :رخآ لوان نإو

 رأ ىلع لمشي طرش اذهو «رحآ الجر قورسملا قراسلا ىطعأ :ذئيح نعلاو بصنلاب نوكي نأ زوجيو

 ذخأو لخدف تيبلا صللا بقن :ىلوألا ءروصلا هذه عيمج يف عطقي ال يأ «"ال" :هلوق لكلا ءازجو اضيأ لئاسم

 ةربتعم دي ضارتعال ؛جارخإلا هنم دجوي مل هنألف ؛لوانملا امأ ءامهيلع عطق الف «تيبلا جراح رخآلا هلوانو عاتملا

 .زرحلا كته هنم دجوي مل هنألف ؛جراخلا لحرلا امأو «هحورح لبق لاملا ىلع

 لخدأ نإف جراخلا امأو ءلاح لك ىلع عطقلا لحادلا ىلع نأ :فسوي يبأ نعو «دحاو لك نم ةقرسلا متي ملف

 ىلع ءانب اذهو «جراخلا ىلع عطق ال جراخلا ىطعأو هدي لحادلا جرحأ نإو «عطقي لحادلا نم عاتمل ذحأو هدي

 نم تيب يف هدي لحدأ :ةيناثلا «يعفاشلا لاق هبو «ةيناثلا ةلأسملا وهو «هيف هدي لحدأو تيبلا بقن نم ةلأسم

 نأ :لاق ؟كلذ فيك :ليق ؛عطقي ال ًافيرظ ناك اذإ صللا هدد يلع نع يور امل «عطقي ال ائيش ذحأو بقنلا

 - لاملا جرحخأ هنأل ؛عطقي هنإ :فسوي وبأ لاقو ءوه لحدي نأ ريغ نم عاتملا جرخيو هدي لخديو تيبلا بقني



 زرحلا ماكحأ نايب ۳۷ ةقرسلا باتك

 نم قرس وأ مك نم ةحراح ٌةّرص ّرط وأ ذحأو ٍتيب يف هدي لحدأ وأ «جراخ نم
 قشو عطق يأ احلا

 ik ٌعاتم هيف اقلاوح قرس وأ «هنم ذحأف لمحلا قش نإو ءال المح وأ اريعب راطق
 قلاوجلا اعاتم لمحلا نم عطقي ال يأ

 زرحلا كته نأ :امهل .يفريصلا قودنص يف هلحدأ ول امك هيف لوحدلا طرتشي الف «دوصقملا وهو زرح نم =

 فالخب ءداتعملا وه لوخدلاو «هرايتعا نكمأ دقو لوخدلا يف لامكلاو «مدعلا ةهبش نع ازرحت لامكلا هيف طرشي

 ءاهيف ام ذحأو ريغلا مك نم ةحراح ةرص قش :ةثلاثلاو «لوحدلا نود ديلا لاخدإ هيف نكمملا نأل ؛قودنصلا

 قشلا ناكم ناك ولو ءزرحلا كته دحوي ملف ءرهاظلا نم ذحألا ققحتي رطلابف جراح نم طابرلا نأل ؛عطقي ال

 .اهلك لاوحألا يف عطقي فسوي يأ نعو «ةلعلا ساكعنال مكحلا سكعني «طابرلا لح
 وأ قشلاب ةقرسلا نوكت نأ امإ لك ىلعو «هرهاظ وأ مكلا نطابب نوكت نأ امإ ةرصلا نأل ؛ةيعابر ةلأسملا هذهو

 نم مهاردلا لوانتف «جراخلا اهطابر لعح وأ «مكلا لحاد يهو ةرصلا قش اذإ امهو :اقافتا عطقي نيتنث يفف «لحلا
 انهه دارملاو «مهاردلا دشت لا ةقرخلا يه ةرصلاو .فسوي يبأ دنع عطقيو ءامهدنع عطقي ال نيتنث يقو «لحادلا

 نم قرس :ةعبارلا ةلأسملاو ءاهتددش اذإ "رص اهرصأ مهاردلا تررص" :لاقي مهاردلا هيف دودشملا مكلا وه

 بكارلاو قئاسلا نأل اذهو ءزرحلا مدع ةهبش نكمتف ءادوصقم زرحب سيل هنأل ؛عطقي ال المح وأ اريعب راطق
 ؛عطقي ظفحلل اهعبتي نم لامجلا عم ناك ول نح «ظفحلا نود ةعتمألا لقنو «ةفاسملا عطق نودصقي امنإ دئاقلاو

 (ييع «حتف «صلختسم) .ادوصقم ظوفحم قورسملا ةروصلا هذه يف نأل
 ىلع تناك اذإ لبإلا وهو فاقلا حتفب :راطق (ييع) .هيف لوخدلاو بقنلا دعب تيبلا جراح يأ :جراخ نم

 نم سأر وأ رهظ ىلع لمحي ام - ءاحلا رسكب - ًالمح قرس وأ يأ :ال وأ (حتف) .رطق عمجلاو ءدحاو قسن
 (حتف) .هكته مدعل وأ زرحلا مدعل ؛ةروكذملا روصلا عيمج يف عطقي ال يأ :ال (حتف) .ةباد رهظ

 ذخأف لمحلا قش لحر :ىلوألا "عطق" :هلوق لكلا ءازجو «لئاسم ثالث نمضتي طرشلا اذه :لمحلا قش نإو

 هيف ةعتمألا عضوب دصقي لمحلا نأل ؛زرحلا نم ذحألا ققحتل هظفحي نم هعم نكي مل نإو ًاقلطم عطقي ًائيش هنم
 اظفاح نوكي ثيحب هنم برقب وأ «هيلع مئان وأ «هظفحي هدنع هبحاصو «عاتم هيف ًاقلاوج قرس :ةيناثلاو .ةنايصلا

 هيف ام ذحأو هقش يفف «هب زرحم هيف يذلا لاملاو «ظفاحلا ربتعاف زرحم ريغ قلاوحلا نأل ؛عطقي ًافرع اظفح دعيو «هل

 ؛هظفحي نم هعم نوكي نأ الإ عطقي ال همامتب هذحأ يفو ءال وأ ظفاح هعم ناك ءاوس ةقباسلا ةلأسملا وهو «عطقي

 «همك وأ هريغ بيح يف وأ يفريصلا قودنص يف هدي لخدأ :ةثلاثلاو .قيرطلاك زرح ريغ يف قلاوجلا ناك اذإ اذهو

 وهو «ءلاوج برعم يمجعأ مسا مضلاب قلاوحلاو .اذه نم رثكأب زرحلا كته نكمي ال هنأل ؛عطقي لاملا ذحأو

 (يدج حف (ضلختسمو لمحلا



 هتابثإو عطقلا ةيفيك ۱۳۸ ةقرسلا باتك

 ذخأف همك وأ هريغ بيج يف وأ يقودنص يف هدي لخدأ وأ هيلع مئان وأ هظفحي هّبرو

 هوحنو فرص قودنص يأ هبرقب وأ قلاوحلا هبحاص نأ لاحلاو

 .عطق لاملا

 هتابثإو و عطقلا ةيفيك يف لصف
e 

 اغلا قرس نإف داع لإ ني رسنلا هلحرو ءمسحتو ,دنزلا نم قراسلا نيمي عطقيو

 بتلا عطقتو يأ

 (ط «يئيع) .لاملا هيف ظفحيل بوثلا بناجب قشي ام وهو «ريغلا بيح يف هدي لحدأ وأ يأ :بيج يف وأ
 .هبقعي ءيشلا مكح نأل ؛زرحلا بيقع هركذ زرحلا نم ةقرسلا مكح عطقلا ناك الو ؛عطقلا تابثإ يأ :هتابثإو

 اذهو اه صنلا قالطإ ديقتف «ةروهشم يهو ءامهفامأ اوعطقاف هذ دوعسم نبا ةءارقل :قراسلا نيمي (ع «حتف)

 عطق لع هنأل ؛"دنزلا نم" :هلوقو «ةيآلا يف لامجإ ال هنأ حيحصلا نأل ؛لمحملا نايب نم ال قلطملا دييقت نم

 نم عطقت" :مهلوق يف جراوخلا ىلعو «"طقف عباصألا عطقت" :لاق نم ىلع ةجح وهو «دنزلا نم قراسلا
 :قئاقحلا زمر] ."بكتنملا ١/ ]1١8ةرضح هعطقل طرتشيو ضرملا ةدش يف الو دربلاو رحلا ةدش يف عطقي الو

 (حتف) .قحو دح لك يف اذكهو ءاوتام وأ اوباغ نأب ءال مأ ان
 (حتف «ييع) . ا ب :دنزلا نم

 هاضتقمو "هومسحا مث هوعطقا" :قراسلا يف التلع هلوقل [(ط «ْييع) ارو وكت ی لا ا :مسحت و

 مثأي ال لعفي مل نإف ,مسحلا بدن يعفاشلا نع لوقنملاو بوحجولل نوكي نأ رمألا يف لصألا نأل ؛مسحلا بوجو
 تبثي ملو «هآر نإ هلعف مامإلل نکل «نسي ال :اندنعو «هب رمأ اع هنأل ؛هقنع يف هدي قيلعت هدنع نسيو «هدنع

 ةروصو «هنم ببسلا نأل ؛قراسلا ىلع تيزلا نمو مسحلا ةرحأ مث «ةنس نوكيل هعطق نم لك يف التل هنع

 يف عطقلا دعب هدي لعمجت نأ :ناثلاو .همد ليسي العل ةامحم ةديدحب هدي ىوكت نأ :امهدحأ :نيهجو ىلع مسحلا

 (حتف «صلختسم) .فلتلا ىلإ يدؤي مسحي مل ول هنأل ؛مسحلا نم دب الو ؛همد عطقنيل يلغأ نهد
 :قئاقحلا زمر] .عامجإلا هيلعو "هوعطقاف داع نإ" :#تفع هلوقل ؛ىرسيلا هلجر عطق ايناث قرس نإو يأ :داع نإ

  0١ةلزنمب وهو - قيرطلا عطق يعي - ىربكلا ةقرسلا مكح فالح نم لحرلاو ديلا عطق ناك الو

 نع روثأم وهو «ملعلا لهأ رثكأ دنع بعكلا نم لحرلا عطق مث ءمكحلا يف اه ةيناثلا ةقرسلا تقحتلا نيتقرسلا

 «كلذك لعفي ناك هذ ايلع نأل ؛كارشلا دقعم نم مدقلا فصن نم عطقت :ضفاورلاو روث وبأ لاقو .هدذ رمع

 (حتف ءصلختسم) .اهيلع يشع ًابقع هل عديو



 هتابثإو عطقلا ةيفيك ۱1۳۹ ةقرسلا باتك

 وأ الش وأ ٌةعوطقم ىرسيلا هماهإو قرس نمك e مو بر حا سح
 اق عفتنم هماهإ نأ لاحلاو هنكلو عطقي ال

ol 
 ماهبإلا

 عم برضلاب رزعي هنكل ءاندنع ةثلاثلا ةرملا يف عطقي الو بوتي نأ ىلإ سبح اثاث قرس نإو يأ :بوتي ىتح

 ةعبارلا يفو «ىرسيلا هدي عطقت :يعفاشلا لاقو «سبحلاو برضلاب رحزلا الإ قبي مل عطقلا طقس امل هنأل ؛سبحلا
 مّ ةباحصلا عامجإ :انلو «"هوعطقاف داع نإف هوعطقاف داع نإف هوعطقفاف قرس نم" :الكلع هلوقل ؛ئميلا هلحر

 دحأ جتحي ملو "ام يشهي ًالجرو اه شطيي ادي هل عدأ ال نأ هللا نم يبحتسأل نإ" :هلوقب هذ يلع مهجح نيح

 اذهو ًالصأ اهنم ءيشل دحن ملف راثآلا هذه انعبتت :يواحطلا لاقو «همدع ىلع لدف «عوفرملاب ثيدحلاب مهنم
 .خسنلا ىلع وأ ةسايسلا ىلع لومحم وهف حص نئلو «يعفاشلا هاور اميف لتقلا ركذ نإو «ةسماخلا يف لتقي مل

 2١8/١[ :قئاقحلا زمرإ

 يف قرس اذإ ام ىلع لومحم وهو «"هولتقاف داع نإف" :ةسماخلا يف لاق يلع هنأ ليلدبف ةسايسلا ىلع هلمح امأ

 عطق نألو ؛داسفلاب ضرألا يف هيعسل ؛ةسايس هلتقي نأ مامإلل اعبارو اثاث قرس اذإ :"ةيجارسلا" ينو .ةسماخلا

 ۰ (حتف).هدوجو بلغي اميف رحزلاو «دوجولا ردان هنأل ؛رحاز دحلاو «ئعم كاله نيلجرلاو نيديلا

 ىرسيلا هماهيإو قرس نم نيب عطقي ال امك يأ "قرس نمك" :هلوقب ةثلاثلا يف عطقلا مدع هبش :قرس نمك
 ؛عطقي ال ءالش وأ ةعوطقم ماهإلا ىوس ىرسيلا نم ناعبصإ ناك ول اذكو «بوتي ىح سبحي لب ءالش وأ ةعوطقم
 ديقو ءاه شطبلا ماوق نأل ؛مامبإلا يف كلذكو «يشملا وأ شطبلا وهو «ةعفنملا سنج تيوفت عطقلا يف نأل

 ًاللخ بحوي ال ةدحاولا توف نأل ؛عطقي ءالش وأ ةعوطقم ماهبإلا ىوس ةدحاو عبصإ تناك ول هنأل ؛نيعبصإلاب
 (صلختسم) 1١5/١[ :قئاقحلا زمر] .شطبلا ناصقن يف مامبإلا ةلزنم.امهنأل ؛نيعبصإلا فالخب شطبلا يف

 [(حتف) .ةعفنملا سنح تيوفت هيف نأل ؛ىلوألا ةقرسلا يف هني عطقت ال ءالش تناك اذإ اذكو] :ىنميلا هلجر وأ

 فرط يف لحرو دي هل نكي مل اذإ هنأل ؛ئميلا هدي عطقت الف ؛ةعوطقم ىميلا هلجر نأ لاحلاو قرس نم يأ
 لحرلا ماقم ًامئاق نوكيف ءطبإلا تحت اصعلا عضيف نيفرط نم امأو ءألصأ يشملا ىلع ردقي ال وهف «دحاو
 ةعوطقملا مامإلا يف مكحلا ركذ امل هنأل ؛عطقألا وأ ىرسيلا ديلا لشألا قراسلا مكح ركذي مل امنإو «ةتئافلا

 رهاظ يف عطقت عباصألا ةصقان وأ ءالش ميلا هدي تناك ولو «ىلوألا قيرطلاب هيف عطقي ال هنأ هنم ملع ءالشلاو
 (حتف «صلختسم) .زئاج لماكلا رذعت دنع صقانلا ءافيتساو «ئميلا عطق صنلاب قحتسملا نأل ؛ةياورلا



 هتابثإو عطقلا ةيفيك ١ ةقرسلا باتك

 داد دا نهرا هل يضر
 2 ر. نيا عطق وهو 0 را 7

 A ءايرلا حا وأ ضاق وا اعدوم ولو عطقلا طرش هنم قورسملا بلطو
 ناك وأ يأ لادلا حتفب

 ىلع نامض الف أطخ وأ ًادمع هراسي عطقف قراسلا اذه نيب عطقا :دالجلل مكاحلا لاق اذإ يأ :نمضي الو

 يق نمضي :الاقو ءافالتإ دعي الف هنم ريح وه ام هسنج نم فلحأو ىرسيلا فلتأ هنأل ؛ةفينح يبأ دنع دالجلا

 عطق هنأل ؛"سايقلا وهو ءاضيأ اطا ضو لاقو كلام يعفاشلا لاق هبو ءرمألا فلاح هنأل ؛دمعلا

 :هل لاق نأب ىميلا مكاحلا وأ مامإلا هل نيع اذإ اذه ءاهنمضيف عوضوم ريغ دابعلا قح يف أطخلاو «ةموصعم أدي

 جرحأ ول اذكو «قافتالاب عطاقلا نمضي ال نيعي ملو «"هدي عطقا" :هل لاق نأب قلطأ اذإ امأو ."اذه نيمي عطقا"

 لبق دحأ هعطق اذإ امأو «مامإلا رمأب ناك اذإ اذهو «هرمأب هعطق هنأل ؛نمضي ال نيم هذه :لاقو «هراسي قراسلا

 هنأل ؛قراسلا نع عطقلا طقسيو ءاقافتا أطخلا يف ةيدلاو «دمعلا يف صاصقلا بجي هب رمؤي ملو يضاقلا يضقي نأ

 (صلختسم) [5 059/١ :قئاقحلا زمر].عطقلا مدعل ؛قرس ام نامض هيلع بجيو «ديلا ع وطقم

 ذإ ؛ةقرسلا روهظل طرش ةموصخلا نأل ؛هنم قورسملا ةرضحب الإ قراسلا عطقي ال يأ :خإ هنم قورسملا بلطو

 قوقح نم ناك نإو ءديلا عطقو ةقرسلا روهظل طرش ىوعدلاف «ةموصخلاب الإ رهظي ال ريغلا كلم ىلع ةيانجلا

 نأ نكمي ذإ ؛رقملا قراسلا نم اذكو ءدهاشلا نم لاحلا ةقيقحب فرعأ هنم قورسملا نأ كش ال هنأل ؛ىلاعت هللا

 هنم قورسملا كرت يفف هب ملاع ريغ وهو مرحم محر يذل اكلم وأ «ثرإلا قيرطب قراسلل اكلم قورسملا نوكي

 :يعفاشلا لاقو «رارقإلاو ةداهشلا نيب ىوعدلا يف قرف الو «هتبيغ يف اذكو «عطقلا بوحو مدع ةنظم ىوعدلا

 اما رر طوب هل ل نأ نا لافو فعلا توك رارقألا ق هينا ولا روطتح لإ اال

 "اعّدوم ولو" :هلوقب هيلإ راشأ امك هاوعدب عطقت ةظفاح دي هل ناك نم لك لب «كلاملاب صتخي ال ىوعدلا اذه مث

 اذكو ءالؤه نم يعدملا ناك ولو طرش ىوعدلا يعي «هذحآ يأ ابرلا بحاص وأ ءابصاغ ناك وأ «لادلا حتفب

 يصولاو بألاو نمترملاو ءارشلا موس ىلع ضباقلاو عضبتسملاو براضملاو رحأتسملاو ريعتسملا ىوعدب عطقي
 ذخألاب نذإلا ةهبش نأل ؛كلاملا ةموصخب الإ عطقي ال :يعفاشلاو رفز لاقو ءةظفاح أدي مهل نأل ؛فقولا يلوتمو

 ةداهش يهو «ةلماك ةجحب ترهظ ةقرس هذه نأ :انلو .ةهبشلاب بجي ال عطقلاف «كلاملا نم ةمئاق كيلمتلا وأ

 (صلختسم) 4٠9/١[ :قئاقحلا زمر].كلاملاك ديلاو «عافتنالا يف مهقح توبثل ةربتعم ةموصخب نيلحر

 ولو ةقرسلا روهظل طرش ةموصخلا ينعي هلبق ام. لصاو [(ييع) .هنم قورسملا ناك ول يأ ةلصتم] :خإ اعدوم ولو
 «كلاملا باغو هدنع نم قرسف «رحآ لحر دنع هلام عدوأ الجر نأ :هتروصو - لادلا حتفب - اعّدوم مصخلا ناك

 دنع نم قرسو «لحر لام لجر بصغ اذإ اذكو «كلاملا ةبيغ يف هاوعدب قراسلا عطقيف قورسملا عدوملا ىعداو

 = «دساف دقعب هكلم هنأل ؛ابرلا ذآ ابرلا بحاصب دارملاو «هاوعدب عطقي كلاملا ةبيغ يف بصاغلا ىعداو «بصاغلا



 هتابثإو عطقلا ةيفيك 41 ةقرسلا باتك

 نم قرس ول قراسلا وأ كلاملا بلطب ال «مهنم ق رس ول كلاملا بلطب عطقتو
 يناثلا قراسلا قراسلا بلطب وأ قراسلا يأ e قورسملا لاملا قراسلا دي

 eens ةموصخلا لبق هدرو ائيش قرس نمو .عطقلا دعب قراس
 مكاحلا ىلإ عافترالا لبقو قورسملا ءيشلا

 تقرسف «ةسمخب مهارد ةرشع ىرتشا ًالجر نأ هتروصو هل كلم ال هنأل ؛مصاخي نأ هل سيلف ابرلا يطعم امأو =

 (حتف ءيشحم) .يعفاشلاو رفزل ًافالح ةثالثلا انئاملع دنع عطقي عئابلا ةبيغ يف ىعداف «يرتشملا دنع نم ةرشعلا
 رهاظ يف هاوعدب قراسلا عطقي «ةقرسلا كلاملا بلطف ءءالوه دحأ نم قراسلا قرس اذإ يأ :كلاملا بلطب

 قرس او «كلاملا نم قرسي مل قراسلا نأل ؛هلاثمأو عّدوملا ةبيغ ةلاح عطقي ال :ةعامس نبا ةياور ينو «ةياورلا
 ؛هنم دافتسي امنإ ءالؤه ىوعدو «قحلا بحاص كلاملا نأ :ةياورلا رهاظ هحو «مهريغ كلذ هبلاطي نأ زجي ملف «مهنم

 (صلختسم) .اهمدع لصألا نأل ؛ةموهوم ةهبش ضارتعاب ةربع الو ءاظفاح ادي مه نأل
 هدنع نم قورسملا قرسو ةقرسب قراس عطق ول يأ [(ط) .يناثلا قراسلا دي عطقي ال يأ | :خ! كلاملا بلطب ال

 هيلع بحي ال تح «عطقلا دعب لوألا قح يف موقتم ريغ لاملا نأل ؛يناثلا قراسلا عطقي نأ كلاملل الو قراسلل نكي مل
 لالا برلو هل نوكي ثيح هدي عطقت نأ لبق هنم قرس اذإ ام فالخج «عطقلل هبجوم دقعني الف هكالهإب نامضلا

 ٤١۹/۱[ :قئاقحلا زمر] .كلاملا ىلع هدريل كلذ هل ةياور يفو «ةياور يف دارتسالا ةيالو لوألا قراسلل سيلو «عطقلا
 (ط) .بلطلا كلامللو هل نوكي عطقلا لبق ولف «لوألا قراسلا دي عطق دعب يأ :عطقلا دعب

 ىلإ هدرف ًائيش قرس لحجر :اهدحأ :لئاسم عبرأ هذهو «"عطقي مل" :هلوق ريخلاو أدتبم لوصوملا :خإ قرس نمو
 نعو «ىوعدلا نودب ةقرسلا رهظي الف «ةقرسلا روهظل طرش ةموصخلا نأل ؛عطقي مل امصتخي نأ لبق هكلام

 اذإ اذكو ءعطقلاب ءاضقلا دعب اهدر اذإ اميف رهاظ اذهو «ةعفارملا دعب اهدر اذإ ام ًارابتعا عطقي هنأ فسوي يبأ
 هدرك وهف هلايع يف ناك نإف «هحر يذ وأ هدلو ىلع اهدر ولو ءاناسحتسا ءاضقلا لبق دوهشلا دهش ام دعب اهدر

 ةقيقح هيلإ لوصولا مدعل ؛عطقي هنم قورسملا لايع يف نكي مل نإو «ةعفارملا لبق ناك نإ عطقي الف «كلاملا ىلإ
 هتدلاو وأ هدج وأ هدلاو ىلإ اهدر ولو «عطقي هدبع وأ ؛ةرهاشم وأ ةفاسم هريجأ وأ هتأرما ىلع اهدر ولو ءامكحو
 .عطقي ءالؤه لايع ىلإ عفد ولو «كلملا ةهبش ءالؤهل نأل ؛عطقي ال «هلايع يف اوسيلو هتدج وأ

 وأ «هيلإ تملسو هل تبهو نأب ةقورسملا نيعلا قراسلا كلم ول يأ "هكلم وأ" :هلوقب هيلإ راشأ :ةيناثلا ةلأسملا

 عطقي لب «عطقلا طقسي ال :ةياور يف دمحأو يعفاشلاو رفز لاقو ءاضيأ عطقي مل عطقلاب ءاضقلا دعب هنم تعيب

 ؛ةقرسلا تقو كلملا مواق نيبت ال ضراعلا اذهيو ءاروهظو اداقعنا تدحو ةقرسلا نأل ؛فسوي يبأ نع ةياور وهو

 مايق طرتشي كلذك ناك اذإف «هلبق ال «ءافيتسالاب هنع ءانغتسالا عوقول ؛دودحلا يف ءاضقلا نم ءاضمإلا نأ :انلو

 سرخلاو ىمعلاب دوهشلا فاصوأ ريغت اذإ امكو ءءاضقلا لبق هنم اهكلم اذإ امك راصف ءافيتسالا دنع ةموصخلا

 = قراسلا ىعّدا مث اعيش قرس اذإ يأ "ىعدا وأ" :هلوقب اهيلإ راشأ :ةثلاثلا ةلأسملا .ةلاحلا هذه يف قسفلاو ةّدرلاو



 هتابثإو عطقلا ةيفيك ١4 ةقرسلا باتك

 باصنلا نم هتميق تصقن وأ «هكلم هنأ ىعّدا وأ ءءاضقلا دعب هكلم وأ .هكلام ىلإ
 قورسملا ءيشلا نهربي مل نإو قورسملا ءيشلا  قراسلا 5 5

 باغو اقرس ولو ءاعطقي مل يلام وه :امهدحأ لاق مث ٍةقرسب اًرقأ ولو .عطقي مل
 باح رجول قورسلا نانثا رقأ ول

 TT ‹«عطق ٍةقرسب دبع ٌرقأ ولو «رخآلا عطق امهتقرس ىلع ادهشو ءاهدحأ
 ةع نأ دنع - روج وأ اتردام قلكم رضاخلا وو اقرس دق امهنأ ىلع يأ نيقراسلا دحأ

 :يعفاشلا لاقو «ةهبشلل اضيأ عطقي ال هيلع ةقرسلاب نادهاشلا دهش ام دعب هل ةكولمم ةقورسملا نيعلا اذه نأ -

 انيع قرس اذإ يأ "تصقن وأ" :هلوقب ةروكذملا ةعبارلا ةلأسملاو .دحلا باب دسني ال نح ةنيب نكت مل ام عطقي

 وهو «عطقي هنإ :دمحم لاقو ءاضيأ عطقي مل عطقلا لبق ءاضقلا دعب رعسلا ثيح نم باصنلا نم اهتميق تصقنف

 دنع همايق طرش ءاطرش ناك امل باصنلا نأ :انلو .ذحألا دنع باصنلا دوجول ؛دمحأو يعفاشلاو رفز لوق

 نومضم ريغ رعسلا ناصقنو «قراسلا ىلع ةنومضم األ ؛اهلك كلهتسا اذإ امك نيعلا ناصقن فالخب ءءاضمإلا

 (ييع ءصلختسم) .هيلع
 (ييع) .قورسملا ءيشلا قراسلا كلم وأ يأ :هكلم وأ (ط) .هلايع يف نيذلا همحر يوذ وأ هدلو وأ :هكلام ىلإ

 دعب ةموصخلا دلب يف رعسلا ناصقنب :باصنلا نم (ط) .ميلستو ةبم كلملا ناك ولو عطقلاب :ءاضقلا دعب

 (ط ؛ئييع) .اهعيمج يف يأ «ةعبرألا لئاسملا باوج :عطقي مل (ط «ئيع) .عطقلا لبق ءاضقلا

 ىلع تبثت ةقرسلا نأل ؛امهنع عطقلا طقسي "يلام قورسملا نإ" :امهدحأ لاق مث «ةقرسب نالحر رقأ يأ :اًرقأ ولو

 "اذك نالفو انأ تقرس" :لاق ول ام فالخب «رحآلا قح يف ةهبش ثروأف «هعوحرب امهدحأ نع دحلا لطبو ةكرشلا

 دقو «كرتشم لعفب رقأ هنإ :لوقي وه «فسوي يبأ فالح هيفو «هبيذكتب ةكرشلا مدعل ؛رقملا عطقي ثيح ركني نالفو

 دوحوملاب لخي ال هلعف مدعو «مدعلاك هلعف راص رخآلا راكنإب تبثت مل امل ةكرشلا نأ :امهو «تبثت الف ةكرشلا تلطب

 (صلختسم) ٤١١[ :قئاقحلا زمر] .هدحو رقملا داقي «تلتق ام :رخآلا لاقو ءانالف نالفو انأ تلتق :هلوقك هنم
 مث نالجر قرس اذإ يأ :اهدحأ باغو (ييع) .ءاضمإلا لبق هدعب وأ ءءاضقلا لبق ايعدا وأ ءاوس :يلام وه

 :الوأ لوقي ناكو ءارحآ هلوق وهو «ةفينح يبأ لوق يف رخآلا عطق امهتقرس ىلع نادهاش دهش مث ءامهدحأ باغ

 ىلع ةقرسلا توبث عنمت ةبيغلا نأل ؛عطقي :لاقو عحر مث «هروضح دنع ةهبشلا يعدي اعر رضح ول هنأل ؛عطقي ال

 ناك ىعداو رضح ول يأ «ةهبشلا ثودح مهوتل ؛ةربع الف «ةهبشلا ثروي ال مودعملاو ءامودعم ىقبيف بئاغلا

 (حتف «صلختسم) .ربتعي الف ةهبشلا ةهبش ىوعدلا لامتحاو «ةهبش
 هنأل ؛هوجو ىلع ةلأسملاو :خلإ دبع (نيكسم) .رخآلا نم رضحمم نادهاش دهش يأ «مولعملا ةغيص ىلع :ادهشو

 يف هرارقإ حصي انوذأم ناك نإف «كلاه وأ هدي يف مئاق لاملاو ءاروجحم وأ ًانوذأم دبعلا نوكي نأ امإ ولخي ال

 - «هيلع نامض ال اكلاه ناك نإو ءامئاق ناك نإ هنم قورسملا ىلع لاملا دريو هدي عطقتف «لاملاو عطقلا قح



 هتابثإو عطقلا ةيفيك 4۳ ةقرسلا باتك

 E PE ICC «نامضو ٌّعطق ٌعمتجي الو «هنم قورسملا ىلإ ةقرسلا درتو

 قراسلا دي عطق يأ ا ا

 ناک نإو «هقدص وأ هالوم هبذك «نمضي الو عطقي كلاه لاملاو ًاروجحم ناك نإو «هبذک وأ هالوم هقدص -

 :ةفينح وبأ لاق «يلام لالا :ىلوملا لاقو هبذك نإو «هنم قورسملا ىلع لاما دريو ءاندنع عطقي هالوم هقدصو ًامئاق
 ؛ىلوملل لاملاو هدي عطقت :يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو «عطقلل عبات لاملا نأل ؛هنم قورسملل لاملاو «هدي عطقت

 حصي :رفز لاقو «لصألا وه هدنع لاملا نأل ؛ىلوملل لاملاو عطقت ال :دمحم لاقو ءلصأ لاملاو عطقلا نم ًالك نأل
 ناك انوذأم عطقلا قح يف هرارقإ حصي الو «لاملاب هرارقإ حصي ال ًاروجحم ناك نإو ا ناك نإ لاملاب هرارقإ

 .هيلع هرارقإ لبقي الف «ىلوملا هب ررضتي عطقلاب هرارقإ نأل ؛ًاروجحم وأ
 عجار فالخلا اذه لصاحو «حصيف هنمض يف ةيلاملا ىلإ ىدعتي مث «يمدآ هنأ ثيح نم «هيلع هرارقإ ةحص :انلق

 وه لاملا :دمحم دنعو «عبات لاملاو لصألا وه عطقلا :ةفينح يبأ دنعف ءامهالك وأ عطقلا وأ لصأ لاملا نأ ىلإ

 نع ةيورم ةثالثلا ليواقألا نأ يواحطلا ىكحو ءلصأ امهالك :فسوي يبأ دنعو «هنودب عطقلا تبثي الف لصألا

 (حتف «ئيع) .فسوي وبأ هب ذحأ يناثلاو .دمحم هب ذحأ لوألا هلوقف «ةفينح يبأ

 وأ ارسوم قراسلا ناك ءاوسو «كلهتسا وأ كله ءاوس اقلطم لالا نامض يأ ] :نامضو عطق عمتجي الو

 نامضلا ءادأب قورسملا كلمتي قراسلا نأل ؛عطقلا يفاني نامضلا بوحو نأل ؛رقعلا عم دحلاك [(سم «ع) .ارسعم

 كالهتسالاو كالحلا يف نعي اقلطم ناعمتجي ال يأ «عطقلا يغبنيف هكلم ىلع درو هنأ نيبتيف ,ذحألا تقو ىلإ ًادنتسم

 ؛امهنم لك يفوتسيف «ببسلا يف نافلتخم ناقح امهنأل ؛ًاقلطم امهنيب عمجي :يعفاشلا دنعو ءاندنع راسعإلاو راسيلاو

 دمحأ لاق هبو «لاملا ذخأ هببسو «دبعلا قح نامضلاو «هنع يمن امع ءاهتنالا كرت هببسو عرشلا قح عطقلا نأل

 ىلع مرغ ال" :ةتفع هلوق :انلو ءالف ًارسعم ناك نإو ءارسوم قراسلا ناك اذإ امهنيب عمجي :كلام دنعو «رفزو
 .فالح هريغ نع دري ملو هذ دوعسم نبا نع ةفينح وبأ هاور «نيطق رادلا هجرخأ "هني عطق دعب قراسلا

 اهلك قرطب ىوريو «لوهجج وهو «ميهاربإ نب ديعس هدانسإ فو :يبطق رادلا لاق ءلولعم ثيدحلا :تلق نإف

 هنأ لمتحيو «دادحلا ةرحأ دارأ هنأ لمتحيو «ةرخآلا يق باذعلا يفن مرغلا يفنب دارأ هنأ لمتحا ملس ولو «تبلت ال

 ؟نامضلا يفنل هب جاجتحالا نكمي ال تالامتحالا هذه عمو «مالسإلا ءدب يف ناك امك أدبأ نامضلا يفن دارأ

 نع روسملا هاور هنأل ؛هدانسإ ثيح نم ثيدحلا يف اوملكت امنإو «درفنا اذإ لبقي ال يطق رادلا لوق :تلق

 ركذ ةع يبلاو ء«ةجح لسرملاو «لاسرإلا ةفص وهف «تبث نإ اذهو «هقلي مل روسملاو «فوع نب نمحرلا دبع
 :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو ؛مرغلا عاونأ عيمج هنع يفتنيف «معت يفنلا عضوم يف ةركنلاو «يفنلا عضوم يف اركنم مرغلا

 نامضلاف ةنايد امأو ءءاضقلاو مكحلا يف نامضلا هيلع بحي مل امنإ :لاق هنأ هلل نسحلا نبا دمحم نع يور

 (حتف) 1١١/١[ :قئاقحلا زمر].نسحأ لوقلا اذهو «بحاو



 هتابثإو عطقلا ةيفيك 44 ةقرسلا باتك

 يف قرس ام قش ثا ولو .ائيش نمضي ال تاقرسلا ضعبل عطق ولو اتاق ول نيفلا ةو
 قراسلا قراسلا س

 .عطق هجرخأ مث رادلا

 اهنم هج رخي نأ لبق

 اکلاھ ناك نإو «هكلم ىلع قاب هنأل ؛هكلام ىلإ دري هدي يف مئاق قورسملا ناكو قراسلا عطق اذإ يأ :امئاق ول

 ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يقو «روهشملا وهو «ةفينح يبأ نع فسوي يبأ ةياور يف نمضي مل اكلهتسم وأ
 هنأل ؛هب مكحي الو و روق الام فلتأ هنأل ؛ةميقلا ءادأب في هنأ :دمحم نع ةعامس نبا نعو «نمضي

 انأ :كلاملا لاق نإف هلبق ناك نإو ,عطقلا دعب ناك اذإ اذه :"يفاكلا" فو «عطقلا يقاني ام باجيإ ىلإ يدؤي

 .نمضي الو عطقي «عطقلا راتحأ انأ :لاق نإو «لاملا ىوعد نع هعوجر نمضتي هنإف ءاندنع عطقي مل «هنمضأ

 (حتف ءصلختسم) 4١7/١[ :قئاقحلا زمر]
 نيرخآلل ايش نمضي الو اهعيمب عطقلا اذهف اهادحإ ف عطقف تاقرس قرس نم يأ :خإ ضعبل عطق ولو
 امأ ؛هتموصخمب عطقف مهدحأ رضح اذإ ةلأسملا ن عمو .اهب عطق يلا ريغ اهلك نمضي :الاقو ,ةفينح يبأ دنع اقلطم
 0 نامضلل طقسملا نأ :امه .يعفاشلل فالح قافتالاب هيلع نامض ال مهتموصخب عطقف اعيمج اورضح اذإ

 نأ :هلو «ةموصعم مهلاومأ تيقبف «هريغل دجوي ملف بئاغلا نع بئانب سيل رضاحلاو ءرضاحلل لصح وهو
 ابصن دحاو نم قرس اذإ فالخلا اذه ىلعو «لكلل ناك قوتسا اذإف ىلاعت هلل ًاقح دحاو عطق لكلاب بحاولا

 (صلختسم) 4١7/١[ :قئاقحلا زمرإ.دحاو باصن لحأل عطق مث ارارم
 رادلا يف هقشف ابوث قرس نم يأ :عطق (ييع) .مهارد ةرشع قشلا دعب هتميقو «رادلا نم يأ :هجرخأ مث

 نأل ؛عطقي ال :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع اباصن غلبت قوقشملا ناك اذإ عطق رادلا نم هحرحأ مث نيفصن
 قرخلا عم ذحألا نأ :امهلو ءنومضملا كلميف «هتميق هيلع بجي هنأل ؛شحافلا قرخلا ببسب هل اكلم راص بوثلا

 هلثمو «دحاو كلم يف نالدبلا عمتجي نأ ةرورض كلملا تبثي امنإو عرش كلل سو «نامضلل اببس عضو
 نيمضت راتخا نإو «بوثلا ذحأو ناصقنلا نيمضت راتخا اذإ اميف فالخلا اذهو «ذحألا سفنك ةهبشلا ثروي ال

 شحافلا نيب قرفلا يف اوملكتو ءعامجإلاب عطق اريسي ناصقنلا ناك نإو ءاقافتا عطقي ال هيلع بوثلا كرتو ةميقلا
 .ريسي هنود امو «شحاف وهف ًادعاصف ةميقلا عبر ناصقن قرفلا بجوأ نإ :ليقف «ريسيلاو
 هنود امو «شحاف ةميقلا فصن هب صقتني ام :ليقو «حلصي ام ريسيلاو ءشحاف وهف بوثل يقابلا حلصي ال ام :ليقو

 هب توفي ال ام ريسيلاو «ةعفنملا ضعبو نيعلا ضعب هب توفي ام شحافلا نأ حيحصلاو «كالهتسا هقوف امو «ريسي

 ةميقلا عيمج نيمضت هلف افالتإ ناك اذإو ءافالتإ نكي مل ام تبثي رايخلا اذهو ءطقف هب بيعتي لب ةعفنملا نم ءيش

 (صلختسم) ١/ 41١7[ :قئاقحلا زمر] .عطقي الو بوثلا قراسلا كلميو «رايخ ريغ نم



 هتابثإو عطقلا ةيفيك ١م ةقرسلا باتك

 درر عقل اج وأ مهارد قورسملا عنص ولو .ال اهجرحخأف اهحبذف ةاش قرس ولو
 قراسلا معطقي ال يأ رادلا نم رادلا

 دري دوسأ ولو «نمضي الو دري ال ؛عطقف رمحأ هغبص ولو
 هدر هيلع بجي ال يأ

 تمت ةقرسلا نأل ؛ةرشع ةحوبذم اهتميق تناك نإو عطقي ال اهنم اهجرحأ مث رادلا يف اهحبذف ةاش قرس نم يأ :ةاش
 ءزرحلا نم ةيح اهحرحخأ ول هنأل ؛"اهحبذف" :هلوقب ديق امنإو ءاهتميق نمضي هنأ مولعمو «هيف عطق الو «محللا ىلع

 قباسلا ناصقنلا فالخب «نيع ناصقن ناصقنلا اذهو «حبذلاب اهتميق تصقتنا نإو عطقي اهحبذ مث «ةرشع اهتميقو

 نومضم ريغ رعسلا ناصقن نأل ؛كانه عطقلا طوقس بحوأ اذهو «رعس ناصقن هنإف «ءافيتسالا لبق ءاضقلا دعب
 (حتف «ئيع) .هيلع ًانومضم نيعلا ناصقن نوكل ؛عطقلا طوقس بحوي الف انه امأ «قراسلا ىلع

 ريناندلاو مهاردلا دريو «ةفينح يأ دنع عطق ريناند وأ مهارد اميرضف ةضف وأ ابهذ قرس نم يأ :خلإ عنص ولو

 كلي له بصاغلا نأ يف بصغلا يف فالخلا اذه لصأو ءاهيلع هنم قورسملل ليبس ال :الاقو «هنم قورسملا ىلإ
 ؛كلمي :امهدنعو «موقتت ال اهأل ؛كلعب ال :هدنعف ؟ال مأ ةموقتم اهنأ ىلع ءانب ؟ال مأ ةعنصلا هذمي ريناندلاو مهاردلا

 هنأل ؛عطقلا بجي ال امهوق ىلع :ليقو «هلوق ىلع اهكلمب مل هنأل ؛لكشي ال هدنع عطقلا بوحو مث ءاهموقتل
 ايلح هذختا ول فالخلا اذه ىلعو «هنيع كلمي ملف ءرخآ ءيش ةعنصلاب راص هنأل ؛بحي :ليقو «عطقلا لبق هكلم

 (صلختسم) 4١7/١[ :قئاقحلا زمر].ةينآ وأ

 ةميق نمضي الو «همايق لاح بوثلا در هيلع بجي الو «عطق رمحأ هغبصف ابوث قرس نم يأ :خلإ رمحأ هغبص ولو
 ةمئاق هلام نيع نأل ؛هيف غبصلا داز ام ىطعيو «بوثلا هنم ذخوي :دمحم لاقو «نيخيشلا دنع هكالهتسا لاح ضيبأ

 ةروص مئاق بوثلا يف قراسلا غبص نأ :امملو «ىلوأ لصألا رابتعا ناكف «عبت غبصلاو لصأ وهو «هحو لك نم

 ناكف «نامضلا هيلع بجي ال «هكلهتسا وأ هدنع كله اذإ نح «نعم ال ةروص مئاق بوثلا بحاص قحو «نيعمو

 (صلختسم) 41١1/١[ :قئاقحلا زمر] .ءيش نامض الب بوثلا هنم ذخؤي :ةثالثلا دنعو «حيجرتلاب قحأ قراسلا قح
 ناصقن داوسلا نأل ؛اناحج ةفينح يبأ دنع كلاملا ىلإ بوثلا دري دوسأ بوثلا قراسلا غبص ول يأ :دوسأ ولو
 لاقو ؛هدنع كلاملا قح عطقني ةدايز داوسلا نأل ؛دري ال :فسوي وبأ لاقو «كلاملا قح عطقني ال ناصقنلابو هدنع

 فاالتخا اذهو 4١14/١[ :قئاقحلا زمر].هيف غبصلا داز ام كلاملا نمضيو «كلاملا ىلإ هدريف رمحألاك وه :دمحم

 (حتف) .مامإلا نمز يف داوسلا نوسبلي اوناك ام سانلا نإف ءرصع

 (ييع) .ناصقن داوسلا نأل ؛هكلام ىلع قورسملا بوثلا قراسلا دري يأ لوهجلا ةغيص ىلع :دري



 قيرطلا عطق باب ١45 ةقرسلا باتك

 قيرطلا عطق باب
 8 7 ىربكلا ةقرسلا وهو هماكحأ نايب يف يأ .

 ا ءاموصعم الام ذخأ نإو «بوتي تح سبح «هلبق قيرطلا عطق دصاق ذأ
 قيرطلا عطاق يأ سبحو برض يأ قفي هبو رصملا يق ولو

 اذهو مظعأ اهيف ررضلا نأل ؛ىربك تيمسو ىربكلا ةقرسلا وهو قيرطلا نع ةراملا عطق يأ :قيرطلا عطق باب
 نوكي ال نأ :يناثلاو .ةوكشو ةعنم تاذ ةعامجلا نوكت نأ :لوألا :ةثالث ةياورلا رهاظ يف هطورشو ءاهيف دحلا ظلغ

 فسوي يبأ نعو ءرفس ةريسم رصم نيبو مهنيب نوكي نأ :ثلاثلاو .نيرصم نيب الو ىرقلا نيب اميف الو رصم يف

 «قيرطلا عاطق ماكحأ مهيلع يرجي رفس ةريسم نم لقأ رصملا نيبو مهنيب اميف وأ ءاليل رصملا يف اوناك ول مهنأ

 اونوكي نأ قيرطلا عاطق ىلع دحلا ءارجإل طرتشيو 54/١ 4١[ :قئاقحلا زمر] .سانلا ةحلصمل ىوتفلا هيلعو
 اهدعب اوذحأ نإف «ةبوتلا لبق اوذحؤي نأو «عطقلا بوجو لهأ نم اونوكي نأو «لاومألا باحصأ نم بناحأ

 (حتف) .فالح الب دحلا مهنع طقس «لاملا در دعبو

 ءاميس هيلع رهظت نأب] :بوتي تح سبح (ط) .ةفاخإلا ىوس هنع دحوي م نأب قيرطلا عطق لبق يأ :هلبق

 «قيرطلا عطق اودصقو «عانتمالا ىلع ردقي دعو وأ نيعنتمم ةعامج جرح اذإ يأ [(ط) .تومي وأ نيحلاصلا

 هلوق هيف لضألاو ءاوبوتي يح مامإلا مهسبح ًاسفن اولتقيو الام وداي نأ افلا اوعطقي نأ لبق اوذحأف

 ملجأ و مهيدي عطقت وأ اوُبَلَصُي وأ اولتقي نأ اداَسف ٍضْرَأْلا يف َنوَعَسَيَو هلوُسَرَوَهلا نوُبِراَحُي َنيِذْلا ُءاَرَح امنو :ىلاعت

 نع مهداسفل عفدو «مه يفن سبحلا نأل ؛سبحلا يفنلا نم دارملاو (۳٠:ةدئالا) هضْرألا نم ا

 ةيآلا ف "وأ" ةملك :كلام لاقو «تايانحلا عاونأ ىلع ةيزحألا عاونأ عيزوت :ةيآلا نم دوصقملاو «ضرألا هجو

 .ةيانحلا نم دحاو لكب لعف ةيزجألا هذه نم ءاش ءيش يأ ريخم مامإلاف «رييحتلل

 لوقلا بجوف «لقعلاو عرشلا دعاوق هعفدت ام اذهو «ةيزجألا فحأ تايانحلا ظلغأ ىلع بترتي نأ يضتقي اذهو

 !فيك «ةيانجلا يف توافتلا عم ةبوقعلا يف يوسي نأ ةمكحلا نم سيل ذإ ؛فحألل فحألاو ظلغألل ظلغألا عيزوتب

 :ميسقتلا اذه ىلع دحلاب لزن ليربج نأ مالسإلا ديري ءاج نم ىلع قيرطلا ةدرب يبأ باحصأ عطق نيح يور دقو

 .فالخ نم هلحرو هدي تعطق لتقي ملو لاملا ذحأ نمو «لتق لاملا ذحأي لو لتق نمو «بلص لاملا ذحأو لتق نم
 «ةنس سبحي هنعو «رهشأ ةتس سبحي هنعو «دلبلا نم ىفني :يعفاشلا دنعو «سبح لاملا ذحأي ملو قيرطلا فاحأ نمو

 «قيرطلا عطقل دصقلا :ىلوألا ةلاحلا :ةعبرأ قيرطلا عاطق لاوحأ مث ٠ «هيلإ يوأي دلب يق كرتي الو درشي :دمحأ دنعو

 (حتف «ئيع) .نتملا يف ةروكذم ةيقابلا ةثالثلا تالاحلاو ءسبحلا اهيف مكحل اف «ةراملل ةراغإلا يأ

 يأ [(ييع) .موصعم ريغ هنإف نمأتسملا لام نع هب زرتحاو «يمذ وأ ملسمل ناك نأب] :اموصعم الام ذخأ نإو

 = ذحؤي نأ يهو «ةيآلا يف ةروكذملا ةيناثلا ةلاحلا يهو «عطقلا بحي ال نمأتسملا لام ذخأ ول يح ةدبؤم ةمصع



 قيرطلا عطق باب ١ ةقرسلا باتك

i E0 «يلولا افع نإو ًادح لتق ءلتق إو فالح  
nSلاملا يأ  

 حمرب هنطب جعبیو مايا أ ةثالث ايح بلصيو و ا لقو ف
 3 قيرطلا عطاق يأ طقف فالح نم هلجرو هدي

 ىميلا هدي عطقي نأ هيف مكحلاف ءاباصن مهنم دحاو لك باصأو «سفنلا لتقي ملو لاملا ذأ ام دعب عطاقلا -

 (صلختسم) ٤/١ ٤١[ :قئاقحلا زمر] .عطق قرس رادقم يأ :كلام د .ىرسيلا هلجرو
 اسفن قيرطلا عطاق لتق نإ يأ [(ط) فاسق ل لافت ا ادع ةياوك تخ نه يأ ] :ادح لتق لتق نإو

 نإو ىلاعت هلل اقح هنوك ثيح نم يأ ادح لتقي لتاقلا نأ اهمكحف ةثلاثلا ةلاحلا يهو «لاملا ذحأي ملو ةمرحم

 نوكي نأ :هطرشو «مهوفع ىلإ تفتلي مل ءايلوألا افع ولو يأ هلبق ام لصاو وهو لوتقملا يلو يأ ؛يلولا افع
 قح عطقلا :انلق «لتق ءازإب لتق هنأل ؛صاصق بحاولا :يعفاشلا لاقو «لكلا ةرشابم نم صاصقلل ابجوم لتقلا
 يف دبعلا وفعل رثأ الو «ىلاعت هلل بجي امل مسا هنأل ؛كلذب رعشي ءازح هتيمستو هميسق هنأل ؛لتقلا اذكف ىلاعت هللا

 اذإف مكنيب اميف دودحلا اوفاعت" :قع هلوقل ؛وفعي نأ اضيأ مامإلل سيلو 15/١ 4١[ :قئاقحلا زمر] .ىلاعت هللا قح

 (حتف) .افع نإ هنع هللا افع الف مامإلا ىلإ تعفر

 هركذ ام اهمكحو «ةعبارلا ةلاحلا يهو ءاموصعم الام ذحأو ًاسفن قيرطلا عطاق لتق نإ يأ :ذخأو لتق نإف
 «بلصلاو لتقلاو عطقلا نيب عمجي نأ :ىلوألا :لاوحأ ةثالث نيب ريخم مامإلا نإ يأ ,خلإ بلصو لتقو عطق :هلوقب

 نم عطق ءاش نإ :لاوحأ ةتس نيب ريخم مامإلا :يعليزلا لاقو «عطق ريغ نم بلصلا :ةثلاثلاو ءطقف لتقلا :ةيناثلاو

 دنع اذهو «طقف بلص وأ ءطقف لتق وأ « بلصو لتق وأ « ةثالثلا لعف وأ « بلص مث عطق وأ « لتق مث فالح

 فسوي يبأ نعو «روهشملا يف هعم فسوي وبأو «عطقي الو بلصي وأ لتقي :دمحم دنعو «رفز لاق هبو ةفينح يبأ
 ناك نإ :كلام دنعو «عطقي الو طقف بلصي :دمحأو يعفاشلا دنعو «هدعبو عطقلا لبق نعي ًاقلطم بلصي هنأ

 (حتف) 4١5/١[ :قئاقحلا زمر] .الف الإو ءبلصي ادلح
 طبري مث ضرألا يف ةبشخ زرغي نأ :بلصلا ةيفيكو [(ييع) .حصألا وه ايح هنوك لاح يأ ] :ايح بلصيو
 بلصي يأ «هيدي اهيلع طبريو ىرخأ ةبشح اهالعأ نم طبريو ءاهيلع هيمدق عضيف اضرع ىرخأ ةبشخ اهيلع

 بلصي الو «بلصي مث لتقي هنأ يواحطلا نعو دوصقملا وهو رابتعالاو عورلا يف غلبأ اذه نأل ؛ايح هنوك لاح
 (حتف ءئيع) .يعفاشلا لوق وهو «روقعلا بلكلاب ولو «ةلثملا نع ىمف ع هنأل ؛ةلثملا نع ايقوت ايح
 قشلا نعم. جعبلا نم :خلإ هنطب جعبيو (ط) .هونفديل هلهأ نيبو هنيب يلح مث هتوم نم مايأ ةثالث كرتي يأ :مايأ ةثالث

 رسيألا هيدث يف حمرلاب نعطي يأ حمرب :هلوق ةنيرقب ازاحم نعطي هنم دارملاو اهقش ضرألا جعب :لاقي حتف باب نم

 «ريغتي هنأل ؛مايأ ةثالث نم رثكأ كرتي الو «تومي نح هتبل يف نعطي :ليقو «تومب نأ ىلإ كرحي يأ ضحخضخيو

 - «عادرألا يف غلبأ هنأل ؛طقسيو عطقني نح كرتي هنأ فسوي يبأ نعو «يعفاشلا دنع حصألا وهو «سانلا هب يذؤيو



 قيرطلا عطق باب 4۸ ةقرسلا باتك

 رجحلاو اصعلاب لعقلاو .رشابملاك 0 2 .ذخأ ام نمضي ملو «.توكب يح

 OS ف حرج ا کو اراها ن وا لاک

 قيرطلا عطاق يأ فالح نم هلجرو هدي هحرحو رفاسملا لام يأ قيرطلا عطاق يأ

 كرتي هنأ :اندنع حصألاو «مامإلا يأر ىلإ ضوفم وه كلام نعو «ريهشتلا لصحي ام ردقب كرتي د و

 (حتف ؛ئيع) .هيلع ىلصي الو «هونفدیو هولزنيل «هلهأ نيبو هنيب يلخي مث «مايأ ةثالث ًابولصم
 ذوي الف «هدي يف فلتأ ام نامض هلام يف بجي الف ًادح لتقو قيرطلا عطاق ىلع دحلا ميقأ اذإ يأ :نمضي ملو

 ةقرسلا يف امك لاملا نم :ذخأ ام (حتف ءصلختسم) 4١5/١[ :قئاقحلا زمر].ىرغصلا ةقرسلا يف امك هتكرت نم
 (ط) .هدنع ناك نإ هدريو ,كلهتسا وأ كله ءاوس ىرغصلا

 امنإ ةبراحلاو ةبراحملا ءازج هنأل ؛مهتعامج ىلع دحلا يرجأ مهدحأ قيرطلا عطق رشاب ول يأ :خإ رشابملا ريغو

 لاو لكلا لغ دنا روت دج و قو يهتم تاو لاف طرا و عل ادر ضقبلا نركب ناب قق

 قاقحتساك رشابملاو ءدرلا هيف يوتسيف ةبراحلاب قلعتي مكح هنأ :انلو ءانزلا دحك رشابملا الإ دحي ال :يعفاشلا

 (صلختسم) 4١5/١[ :قئاقحلا زمر].ةمينغلا يث مهسلا

 خسنلا رثكأ ينو :اصعلاب لتقلاو (ييع) .ضعبلا ةرشابع. لكلا ىلع هماكحأ يرحت ىح لتقلاو ذحألا يف :رشابملاك
 ؛ءاوس لكلاف فيس وأ رجح وأ اصعب لتقلا ناك نإ نعي دحاو لآملاو «لتقلا يف يأ فيسلاك رجحلاو اصعلاو

 ؛صاصقلا فالخب «رم ام ىلع ةفاخإلا درجمب وأ «لتق ريغب لاملا ذحأب لب ءناك ةلآ يأب لتقلاب لصحي قيرطلا عطق نأل ٠

 (يشحم) 4١5/١[ :قئاقحلا زمر] .لتقلا ةلآ لامعتساب هيلع لدتسيف «فرعي ال نطبم دصقلاو «لتقلا دصقي هنأل

 (نيكسم) .صاصقلا فالخب «هيلع دحلا يرجيف «فيسلاب لتق هنأكف رجحلاو اصعلاب قيرطلا عطاق لتق ول نح :فيسلاك

 لطبيو فالح نم هلجرو عطاقلا دي عطقي هحرجو ناسنإ لام قيرطلا عطاق ذحأ ول يأ :حرجلا لطبو عطق
 دبعلل اقح سفنلا ةمصع تطقس «لحرلاو ديلا عطقب قوتساو «ىلاعت هلل اقح دحلا بجو امل هنأل ؛حرجلا مكح

 (حتف) ٠٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .رم امك ذحأ ام نمضي ال لاملا ةمصع طقست امك

 عطاق نأ :ىلوألا ."دحي مل" :هلوق لكلا يف باوحلاو فنصملا اهركذ لئاسم سمح انهه :خلإ طقف حرج نإو

 ءشرألا ذحأيو «صاصقلا هيف اميف يلولا صتقي لب ءدحي ال هنإف «حرح هنكل الام ذحأي ملو ادحأ لتقي مل قيرطلا

 عطاق نأ :ةيناثلا .شرألاو صاصقلا وهو دبعلا قح رهظ «عرشلا قح وهو ءدحلا طقس امل هنأل ؛شرألا هيف اميف

 نإف «شرألاو صاصقلا يف ءايلوألا ىلإ رمألا ريصيو «ةبوتلل دحي ال هنإف ءذحؤي نأ لبق بات مث ادمع لتق قيرطلا

 يذلا ا :ىلاعت هلوق وهو «ةيآلا يف روكذملا ءانشتسالل ةبوتلاب طقس دق دحلا نأل ؛اوفع اوءاش نإو هولتق اوءاش

 = قح رهظف «هلثم يف عطق الو لاملا در ىلع فقوتت ةبوتلا نألو «ةيآلا (”4 :ةدئاملا) 4ْمِهيلَع اوُرِدَقَت نأ لْبقْنِم اوبا



 قيرطلا عطق باب ١.8 ةقرسلا باتك

 هيلع عوطقملا نم مرح محر اذ وأ «فلكم ريغ عاطقلا ُضعب ناك وأ «باتف لتق وأ

 رفاسملا وهو عاطقلا ضعب ناك يأ اسفن يأ

 ؛نيرصم نيب وأ رصع ًاراهن وأ اليل ا ا يراك القابل و تدعوا
 رصم يف يأ قيرطلا يأ

 0 و را إلا 21 10 هلو و TTT ,دحيب

 .كلهتسا وأ هدي يف كله اذإ نامضلا بجيو ءوفعي وأ صاصقلا يفوتسي يح لاملاو سفنلا يف دبعلا =
 األ ؛مهلك نودحي ال مهنإف «هيلع عوطقملا نم مرحم محر اذ وأ انونحم وأ ًايبص عاطقلا ضعب ناك اذإ :ةثلاثلا
 رشاب اذإ فسوي يبأ نعو «مكحلا هيلع بترتي الف «ةلعلا ضعب ضعبلا لعف ناكف لكلاب ةمئاق ةدحاو ةيانح

 مكحلاف «نونجلا وأ يبصلا وه رشابملا ناك اذإ يح لصألا وه رشابملا نأل ؛نوقابلا دحي لتقلا مهنم ءالقعلا

 .ةثالثلا تلاق هبو «سكعلاب

 ةعطاق نوكت ال :ليقو «ماكحألا اهيلع يرحت قيرطلا تعطق اذإ ةأرملا نأ ىلإ ةراشإ "فلكم ريغ" :هلوق فو

 اذه يف سرحألاو «بلصت الو فالخ نم عطقت امنأ فسوي يبأ نعو ؛بارحلل حلصت ال اهتينب نأل ؛قيرط
 ةلفاقلا نأل ؛هيلع عوطقملا نم مرحم محر اذ ضعبلا ناك اذإ نودحي ال كلذكو «فسوي يبأل افالخ يبصلاك

 .دحلا طقسف «مهقح يف زرحلا يف للخلا لصح دقو زرحلاك
 دحي :ةثالثلا دنعو «حيحصلا وهو كرتشم ريغ وأ قيرطلا مهيلع عطق نم نيب اكرتشم ذوخأملا لاملا ناك ءاوس

 ءءالقعلا نم لتاقلا ناك اذإ اولتق اوءاش نإف «دبعلا قح روهظل ؛ءايلوألا ىلإ رمألا راص دحلا طقس اذإو «مهريغك

 .اوفع اوعاش نإو

 اذإف «ةدحاولا رادلاك ةلفاقلا تراصف .دحاو زرحلا نأل ؛اودحي مل ءضعب ىلع قيرطلا ةلفاقلا ضعب عطق :ةعبارلا

 .ءايلوألا ىلإ رمألا راص دحلا طقس

 الو «ةراملا عطقب قيرطلا عطق نأل ؛دحي ال هنإف «نيرصم نيب وأ رصع أراه وأ اليل قيرطلا عطق لحر :ةسماخلا

 :يعفاشلا دنعو .هيف ثكملا مهنكمي الف ؛ةعاسف ةعاس مهقحلي ثوغلا نأل ؛نكامألا هذه لثم يف كلذ ققحتي

 حالسلاب رصم يف اودصق نإ فسوي يبأ نعو «سايقلا وهو «عطقلا ةقيقح دوحول رصملا يف قيرطلا عطاق نوكي

 نأل ؛مكحلا كلذكف رصملا جراح ناك نإف «ةبشخلا وأ رجحلاب اودصق نإو «قيرطلا عاطق ماكحأ مهيلع ىرحت
 ناك نإو «مهقحلي ال ثوغلا نأل ؛ليللاب كلذكف ءرصملا يف ناك امك هنم برقب ناك نإو مهقحلي ال ثوغلا

 (ييع «صلختسم) .قفي هبو ةياورلا هذه خياشملا نسحتساو «قيرطلا عاطق ماكحأ مهيلع يرجي ال «راهنلاب

 راشأو ءءايلوألل رمألا نوكي دحي مل اذإو ءانه ىلإ "حرج نإو" :هلوق نم ةروكذملا سمخلا لئاسملا باوح :دحي مل
 (ييع) .خلإ داقأف :هلوقب هيلإ



 قيرطلا عطق باب ١6 ةقرسلا باتك

 ب لف ةره را علا يف قنخ نمو . افع وأ يلولا داقأف
 هل ةداع قنخلا لمع نأ دارأ لا ا

 اذإ اميف يلولا صتقيف ءءايلوألل رمألا نوكي ةروكذملا لئاسملا يف قيرطلا عطاق دحي مل اذإ يأ :افع وأ يلولا داقأف

 (حتف) 4١/١[ :قئاقحلا زمر] .هل قحلا نأل ؛مهنع لوتقملا يلو افع وأ ةديدحب ادمع لتق

 ارارم هنم لعفلا اذه رركت نأب [(يشحم) .تام ىح ناسنإلا قلح رصع يأ ] :ةرم ريغ رصملا يف قنخ نمو
 هتلقاع ىلع ةيدلاف «هلتق يح ةدحاو ةرم ًالجر قنخ ول هنأل ؛"ةرم ريغ" :هلوقب ديق امنإو «ةسايس هب قناخلا لتق
 ضرألا يف ًايعاس راص هنأل ؛قافتالاب لتق ارارم قنح نإو «صاصقلا وه بحاولا :امهدنع امأو «ةفينح يبأ دنع
 .لهع الو لتقي داسفلاب يعاسلاو «داسفلاب

 ضرألا يف هيعسل لتقي رحاسلاو ؛نيكسلاو رانلا لمع لمعي هنأل ؛صاصقلا بجي :ليق مسلاب دحأ لتق ول :ةمتت

 نأ ناسنإلل زوج «هب رارقإلا وأ عطقلا ةنياعم ىلع نيلحر ةداهشبو ةرم رارقإلاب 'قيرطلا عطق تبثيو «داسفلاب
 (حتف «صلختسم) ."ديهش وهف هلام نود لتق نم" ربخل ؛هيلع هلتاقي نم لتاقيو ًاباصن غلبي مل نإ هلام نود لتاقي
 (ييع) .دابعلا نع هتنتفو هرشل ا كلذ ببسب قناخلا لتق يأ :هب لعق



 داهجلاو ريسلا ماكحأ 1٥1 داهجلاو ريسلا باتك

 داهجلاو ريسلا باتك
 هماكحأ نايب ف يأ

 ارش وأ ا ةقيرطلا يهو - ةيتحتلا حتفو ةلمهملا رسكب - ةريس عمج :ريسلا :داهحجلاو ريسلا باتک

 اذه يمسو «ةقيرطلا نعي ةريسلا مومذم نالفو ةريسلا دومحم نالف :لاقيو ءامهتقيرط يأ نيرمعلا ةريس هنمو

 األ ؛كلذ يف مهنع لقن امو بح ةباحصلا ريسو «هيزاغم يف هقرطو ك يلا ريس عمجي هنأل ؛كلذب باتكلا

 وه :عرشلا يفو «هتلباق وأ هتبراح اذإ اداهج ودعلا تدهاج ردصم :ةغل داهجلاو «ةفاسملا عطقو ريسلا مزلتست

 ءداوس ريثكت وأ يأر وأ لامع ةنواعم وأ ةرشابم هنيد ةرصنو هتملك ءالعإل هللا ليبس يف ةقشملا لمحتو ةقاطلا لذب

 عبسب همهردو ةئام سمخب طبارملا ةالص نأ حص هنأل ؛مالسإ هءارو سيل ناكم يف ةماقإلا وهو :طابرلا هعباوت نمو

 (حتف «ٰييع) .ربكألا عزفلا نم انمآ اديهش ثعبو ناتفلا نمأو هقزرو هلمع هيلع يرحأ هيلع تام نإو ةئام

 نم هريغو (ه:ةبوتلا) هوندو ثْيَح نيك رشم اوقاف :ىلاعت هلوقلف ؛اضرف هنوك امأ :ةيافك ضرف داهجلا

 امأو (ثيدحلا) "هللا الإ هلإ ال اولوقي بح سانلا لتاقأ نأ ترمأ" :التلع هلوقلو ؛مهاتقب رمألا اهيف ىلا تايآلا

 هللا ةملك ءالعإل عرش امنإو «هسفن يف داسفإو لتق وه ذإ ؛هنيعل عرشي مل هنأل ؛هريغل ضورفم هنألف ؛ةيافك هنوك

 طقس ضعبلا نم لصح اذإف ضعبلاب دوصقملا لصح اذإ ةيافك ضرف وهف كلذك وه ام لكو «هنيد زازعإو ىلاعت
 .مالسلا درو ةزانجلا ةالصك نيقابلا نع

 هلوق امأو «مهنم ءادتبالا نكي مل نإو انم رمألا ءادتبا يف يأ «يف ريدقتب ةيفرظلا ىلع بوصنم "ءادتبا" :هلوقو

 يف ناك لء هنأل ؛تامومعلاب و رهشألا يف هميرحتو (191:ةرقبلا) يهولقاف مك ولتاق نإفإ» :ىلاعت
 لاقو (مه:رححلا) 4ليِمَجْلا َّحفصلا حفْصاف :ىلاعت لاق امك نيكرشملا نع ضارعإلاو حلصلاب ارومأم ءادتبالا

 :ىلاعت لاق امك ةنسحلا ةلداحملاو ةظعوملاو نيدلا ىلإ ءاعدلاب رمأ مث ٠ + :ماعنألا) (َنيك ر شمل نع ضرع :ىلاعت

 تناك اذإ لانقلاب ما يه يباب ُلواَحَوِةَئَسَحْلاَةظعْوَمْلاَ ٍةَمكِحْلاب كبر ليس ىلإ عدا

 .عفدلا يف مهل نذأ ي أ 4: جحلا) (اوُمِلظ هنأ َنوُلئاَقُي َنيِذَلِل نأ :ىلاعت هلوقب مهنم ةءادبلا

 ْتْيَح َنيِكِرْشُمْلا اوقاف مرحلا ُرْهْشَأْلا َحَلَسْلا اذإف» :ىلاعت هلوقب نامزألا ضعب يف ءادتبا لاتقلاب رمأ مث

 :ىلاعت هلوقب اهرسأب نكامألا ينو اهلك نامزألا يف اقلطم لاتقلاب ةءادبلاب رمأ مث (ه:ةبوتل) كدُهوُمُتَدَحَو
 عون ةرصاحملاو «ةجحلا يذ نم نيقب رشعل فئاطلا اتالع رصاح دقو (۱۹۳:ةرقبلا) نتف نوک ل ج اوا

 نإو ضرف رافكلا لاتق نأ :لصاحلاو «خوسنم مرحلا رهشألا يف لاتقلا ميرحت نأ ىلع لدي اذهف «لاتقلا نم

 زمر].زوحي ال :ءاطع لاقو «مرحلا رهشألا يف لاتقلا زوجيو ءانوءدبي مل ام بحي ال :يروثلا لاقو ءانوءدبي مل
 (حتف) ١7١/١[ :قئاقحلا



 داهجلاو ريسلا ماكحأ ١6 داهجلاو ريسلا باتك

 يبص ىلع بحي الو .هكرتب اومثأ الإو لكلا نع طقس موق هب ماق نإف یادتبا
 باطخلا مدعت  داهحلا ي اهحلا يأ داهحلاب يأ

 iC DE يل ESRA نيع ضرفو «عطقأو ٍلعقمو ىمعأو دبعو ٍةأرماو

 مزاللا مهزجعل هيلإ عوطقملا يأ جرعألا وهو

 (ييع) .ءاسن وأ ديبع ولو سانلا نم ضعب يأ :موق (ط) .انيلع رافكلا مجهي نأ ريغ نم يأ :ًءادتبا
 نع طقسي هب ماق اذإ ضعبلا نأ ةيافكلا ضرف مكح اذهو ءاودهاجي مل نيذلاو اودهاج نيذلا نع يأ :لكلا نع

 4117/١[ :قئاقحلا زمر] .لكلا أ ضعبلا هب مقي مل نإ يأ عملا ىلإ ًارظن ريمضلا عمج :اومنأ الإو (نييع) .نيقابلا
 لهأ عيمج ىلع بوحولا نأ اذه نم مهفي نأ يغبني الو "يص ىلع بحي الو" :هلوق ليلدب «مهنم نيفلكملا دارأ

 ىلع ضرفي لب «نيملسملا دونما نع رشلا مهلاتقب عفدني ال ذإ ؛مورلا لهأ لاتقب دنا لهأ نع طقسي يح ةفاك ضرألا
 لكلا نع طقسي امنإ ضرفلا نأل ؛مالسلا درو ةزانجلا ةالصك اذهو «ةيافكلا عقت نأ ىلإ ودعلا نم برقألاف برقألا

 هب نومئاقلا نوكي نأ كلذ يف طرشلاو «سانلا لك ىلع ضرفلا نيعت نعملا اذه لصحي مل اذإف ضعبلاب ةيافكلا لوصحب

 (حتف «صلختسم) .زجعلا عم ىتأتي ال فيلكتلا نأل ؛عافدلاو ءانغلا لهأ نم

 (سم «ييع) .ةيافكلا ضرفل ريسفت ةيطرشلا ةلمحلاو «هكر تب نومئأيف لكلا ىلع بحاو هنأل ؛داهجلا كرت يأ :هكرتب

 قحا ؛ًاضيأ امهيلع بحي ال يأ "دبعو ةأرماو" :هلوقو «هوتعملاو نونحلا يبصلا مكح ينو :يبص ىلع بحي الو
 ةيافك ضرف داهجلا نأ ىلع ءانب "عطقأو دعقمو ىمعأو" :هلوقو .هعرغ نذإ ريغب نويدملا اذكو ءجوزلاو ىلوملا

 دنع داوسلا روكا ال لاقل عورتا غهيلع تعال «نيملسملا داوس ريثكت نود مهتبراحم بوحولا مدع يأ

 ىلع الو جرح جالا ىلعار ىَمْعَأْلا ىلع سيلا :ىلاعت هللا لاق «فندملا ضيرملا اذكو ؛هيلإ جايتحالا

 ش (حتف «صلختسم) (81:رونل) ج رح ضير
 نم ىلع نيع ضرف داهجلا ريصي دلب ىلع ودعلا مجه اذإ يأ «ةيافك ضرف هلوق ىلع فطع :خلإ نيع ضرفو
 نيع ضرف ريصيف ربخلا مهغلب اذإف مهءارو نم ىلع امأو ءّودعلا عفد ىلع نوردقي اوناك اذإ مهنم هبرقي ناك

 عيمج ىلع نيع ضرف ريصي نأ ىلإ 2 مو «نيلساك وأ نيزجاع نولوألا ناك نأب مهيلإ جيتحا اذإ اضيأ مهيلع
 ل ا ل ضرفت اهنإف ءاهزيهجتو ةزانحلا ةالص اذكهو ءابرغو ًاقرش مالسإلا لهأ

 القو ًافافح اورفنا# :یلاعت هلوقل ن صرف ريفنلا دنع داوم ا راص امنإو لكلا مثأ لكلا 1 نإو «نيدعبألا

 ا ةاشم :ليقو ا اباش يأ 4١( :ةبوتلا)

 ةصتخم ريغ لاوحألا عيمج يف نايعألا ضورف نم داهجلا نوكي نأ ىلع لدت اهقالطإب ةيآلا هذه :ليق نإف

 نوك فرع :انلق ؟ببسلا صوصخل ال ظفللا مومعل ةربعلا نأ عم ماعلا ريفنلاب صيصختلا هحو امف ريفنلاب

 :ىلاعت هلوقف :ةيآلا امأ «لوقعملاو ةنسلاو ىرحأ ةيآب اماع ريفنلا نكي مل اذإ اميف ةيافكلا ضورف نم داهجلا

 = (ةهدءاسنلا) هك( ىَنْسْحْلاهَّللا دعوالك وإف :هلوق ىلإ ؟َنوُدِهاَحُمْلاَو رَرَضلا ا نودعاقلا يوسي الط



 داهجلاو ريسلا ماكحأ or داهجلاو ريسلا باتك

 نإ لعجلا هركو «هدّيسو اهجوز نذإ الب دبعلاو ةأرملا جرختف ّودعلا مجه نإ

 لكل يبلا نأ حص دقف :ةنسلا امأو «ةمئاللا اوقحتسا لب «ئسحلا نودعاقلا قحتسا امل نيع ضرف داهجلا ناك ولو =

 نألف :لوقعملا امأو «مهنم ادحأ عدي مل نيع ضرف ناك ولو «ةنيدملا لهأ لك جرخي ناك ام ودعلا ىلإ جرح نيح

 ربخ لبقيو «ةيافكلا ىلع بجيف حالسلاو عاركلا نم داهجلا ةدام عطق ريفنلا ريغ دنع هب لكلا لاغتشا يف

 (حتف« صلختسم).لاحلا يف رهتشي ربح هنأل ؛اقساف ولو ناطلسلا يدانمو رفنتسملا

 ىلع ذئنيح بجيف اعيمج مهلاتقب الإ مهعفد أيهتي الو ًاماع ريفنلا راصو اندالب ىلع ةتغب ىتأ يأ :ودعلا مجه نإ
 اذإ سانلا لك ىلع نيع ضرف داهجلا نوك ىلع عرفتم :دبعلاو ةأرملا رحل SE مودل و عج

 داهجلل اهعم بهذي مرحم اهل ناك اذإ ام ةأرملا ف بوحولا ديقي نأ يغبنيو ءايغاب وأ كاك ارفاك ودعلا بلغ

 يف رهظي ال امهقح نأل ؛"هديسو اهجوز نذإ الب" :هلوقو «نيع ضرف وهو جحلا يف اه .مرحلا طارتشا ليلدب
 قح لاطبإ ىلإ ةحاح الف ءضرفلا ماقي امهريغب نأل ؛ريفنلا لبق ام فالخب «موصلاو ةالصلا يف امك نايعألا ضورف

 .عنملاب هوحنو جورزلا مثآيو «ناحرخي دلاولاو نيدلا بر نذإ الب دلولاو نويدملا اذكو «جوزلاو ىلوملا
 داهجلا ف سادرم نبا سابعلا دارأ امل اذهو «جورخلا هل يغبني ال ءرخآلا نود امهدحأ نذأو ناوبأ نبالل ناك ولو

 نكي مل نإو ءرطح هيف رفس لك اذكو «ماعلا ريفنلا ريغ يف اذهو ,"كمأ لجر دنع ةنحلا نإف كمأ مزلإ" :اكتلع لاق
 دنع امهلثم مألا مأ تادجلاو بألا وبأ دادحألاو ءامهعيضي مل اذإ امهنذإ ريغب جرخي نأب سأب الف رطح هيف

 قح ىلع ةمدقم ةنيعتملا ضورفلا نأل ؛بترم رشنو فل هيف :اهجوز نذإ الب (ييع «حتف ءصلختسم) .امهمدع

 (صلختسم «ْييع) .ضرفلا ةالصك جوزلاو ىلوملا
 اذإ يأ هب ةازغلا لجأل سانلا نم لاملا ذحأ انهه دارملاو ؛هلمع ىلع لماعلل لعجي ام مضلاب لعجلا :خلإ لعجلا هركو

 ؛ةعئاضلا لاومألاو ةمينغلا لام نع هب زرتحاو «ةيزجلاو جارخلاك لاتق الب ذوخأملا لاملا وهو ءيف لاملا تيب يف ناك

 هبشي هنأل ؛مهسفنأ بيط ريغ نم شيلا زيهجتل اعيش لاملا بابرأ ىلع مامإلا لعجي ال «ةلتاقملل نافرصي ال امف

 هركي ال ءيف لاملا تيب يف دحوي مل نإو يأ "ال الإو" :هلوقو «ههبشأ ام هركيف مارح هتقيقحف «ةعاطلا ىلع رحألا

 ررضلا عفد هيف نأل ؛اضعب مهضعب يوقي نأب سأب الف ءيف هيف نكي م اذإف نيملسملا دئاوفل دعم لاملا تيب نأل ؛لعمجلا

 ناتو يق ا اا نقع نا ونت نف عور لك يبلا ذحأ دقو «ةسام داهجلا ىلإ ةجاحلا نألو ندألا قاحلإب ىلعألا

 يأ صحاشلا يطعيو «ةجوز هل نم ضوع هل ةجوز ال نم ثعبي يأ «ةليلحلا يذ نع بزعلا يزغي ناك هدو رمعو
 (حتف «صلختسم) ۸٠/٤[ :قئاقحلا نييبت] .لوألا حيحصلاو ءاضيأ هركي :ليقو «دعاقلا سرف بهاذلا
 (حتف) .ةمينغ لاتقلاب ذوحأملاو «ةيزجلاو جارخلاك لاتق الب ذوحأملا لاملا :ءيفلا :عف



 داهجلاو ريسلا ماكحأ ١ ه4 داهجلاو ريسلا باتك

 ,ةيرجلا ىلإ الإو ءاهبف اوملسأ نإف «مالسإلا ىلإ مهوعدن ,مهانرصاح نإف .ال الإو
 اوملسي مل نإو يأ الوأ رافكلا وعدن يأ |

 ,مالسإلا ىلإ ةوعدلا هغلبت مل نم لتاقن الو .انيلع ام مهيلعو انلام مهلف اولبق نإف
 تادابعلا نود راضملا نم

 وأ ةنيدم انرصاح اذإ يأ مهانرصاح نإف "لاتقلا ةيفيك يف لصف" انه تبث صلختسملا يقو :مهانرصاح نإف

 لك هللا لوسر لتاق ام" :لاق هنأ مي سابع نبا نع يور امل ؛مالسإلا ىلإ الوأ مهوعدن برحلا راد يف انصح
 يأ فوذحم طرشلا باوج خسنلا ضعب يف "اوملسأ نإف" :هلوقو ءدمحأ هاور ."مالسإلا ىلإ مهاعد الإ طق 55

 اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال :اولوقي يح سانلا لتاقأ نأ ترمأ" :ات3ع هلوقل مالسإلا دعب مه ضرعتي الو دارملا مت

 مهال ؛ديحوتلا ةملكب ثيدحلا يف يفتكا امنإو يلع هب اونمؤي نأ دبالو ."اهقحب الإ مهلاومأو مهئامد يم اومصع

 نييبت] .كتلع هنمالإ كلذ اوفرعي مل مهنأل ؛التلد دمحم اونمآ مهأ كلذب ملع اودّحو اذإف ءكرشلا نودقتعي اوناك
 [۸ ٤/٤ :قئاقحلا

 اورقي مل ام مهمالسإب مكحي الف اننود برعلا ىلإ هللا لوسر ل ادمحم نإ نولوقي مهنأل ؛ىراصنلاو دوهيلا فالخب

 (صلختسم «يئيع) .مهلاتق نع انففكو دارملا مت يأ :اهبف (صلختسم «ييع).مهنيد نم اوءربتيو هتلاسرب

 ءادأ ىلإ مهوعدن اوملسي مل نإو يأ [(ييع ءط) .اه الحم ول ةيزجلا ءادأ ىلإ مهوعدن يأ ] :ةيرجلا ىلإ الإو
 نها هاو لوط ديف دخ قد رآها وا" یا ىلع ا رمأ ءاذإ ناك یر "ير

 نم ناثوألا ةدبع وأ سوحنلاو باتكلا لهأك ةيزحلا هنم لبقت نم قح يف اذهو «هححصو «يذمرتلاو ملسمو
 مدعل ؛ةيزجلا ءادأ ىلإ مهوعدن الف «برعلا نم ناثوألا ةدبعو نيدترملاك هنم ةيزحلا لبقت ال نم امأو «محعلا

 يهتني امم نأل ؛اهئادأ لوبق ىلإ هنع لبقت نم لتاقنو اوملسي نأ ىلإ مهلتاقنف مالسإلا الإ مهنم لبقي ال ذإ ؛ةدئافلا

 (صلختسم «نييع) (۲۹:ةبوتلا) 4 نوُرْغاَص مهو دي نع ةّيْزجلا اوطْعُي ىّبَح :ىلاعت هلوقل ؛لاتقلا

 مزلي ام مهيلع مزليو مملاومأو مهئامد ةمصع نم انل ام مهلف «ةيزجلا ءادأ اولبق نإ يأ :لإ مهلف اولبق نإف

 اذكو «لوبقلا لذبلاب هدارمو ءانلاومأك مهلاومأو انئامدك مهؤامد نوكتل ةيزجلا اولذب امنإ :هد يلع لوقل ؛انيلع

 انئامدل اوضرعت وأ مهلاومأو مهئامدل انضرعت اذإ مهيلع انل بحيو انيلع ممل بجي ئعملاو «ةيآلا يف روكذملا ءاطعإلاب

 لبق ضرعتن انك يذلا ضرعتلا اذه لاوزل الإ سيل ةيزحلا لوبقف «ضرعتلا دنع ضعب ىلع انضعبل بحبي ام انلاومأو
 يف نوبطاخي ال رافكلا نأل ؛تارافكلا نم اذكو انيلع بجي ام تادابعلا نم مهيلع بحي هنأ دارملا سيلو ءاهلوبق

 (حتف «صلحختسم) .كلذ ريغو ةقرسلا يف عطقلاو صاصقلا بوحو دارملا لب «تادابعلا

 برعلا ةفاكل اذك «لادلا رسكبف بسنلا يف امأو «ماعطلا يف اذكو «برحلا يف لادلا حتفب ةوعدلا :خلإ لتاقن الو

 «برحلا يف مضلاو «ماعطلا يف حتفلا ليقو «بسنلا يف نوحتفيو «ماعطلا ةوعد نورسكي مهنإف «بابرلا يدع الإ
 - :شيجلا ءارمأ ةيصو يف تع هلوقل ؛مالسإلا ىلإ ةوعدلا هغلبت مل نم لتاقن نأ انل زوجي ال يأ «بسنلا يف رسكلاو



 داهجلاو ريسلا ماكحأ ١ هه داهجلاو ريسلا باتك

 مهقرحو قيناجا بصنب مهبراحنو «ىلاعت هللاب نيعتسن الإو «هتغلب نم ابدن اوعدنو
 ةيزجلا اولبقي لد نإو يأ زيمتلا ىلع بصن وه

 ALE اوسرتت إو مهيمرو مهعورز داسفإو مهراجشأ عطقو مهقرغو
 ةراححلاو لابنلاب

 يرارذلا يبس ىلع ال نيدلل مهلتاقن انأ نوملعي ةوعدلاب مالو ؛"هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مهعدا" =

 ؛مرغي الو هنع يهنلل مثأي ةوعدلا لبق مهلتاق نمو «لاتق الب دوصقملا لصحيف نوبي مهلعلو «لاومألاو
 «"مالسإلا ىلإ مهوعدت يح لتاقت ال" :هقد يلعل 8ع هلوق يهنلاب دارملاو ءيعفاشلل افالخ نيموصعم ريغ مهنأل
 مهغلب اذإو ءاهماقم اهروهظ ميقأف ًابرغو اقرش ةوعدلا راشتنا يهو «ةيمكحلاو ةيقيقحلل لماش ةوعدلا قلطمو

 (ييع «حتف ءصلختسم) .ةيزجلا ىلإ مهوعدن ىح مهلتاقن نأ انل يغبني الف مالسإلا
 نب ءاربلا نع يور امل بحاوب سيل بحتسم اذهو «راذنإلا يف ةغلابم ةوعدلا نوكتل :هتغلب نم ابدن وعدنو
 اليل هتيب كيتع نب هللا دبع لحدف «عفار يبأ ىلإ راصنألا نم أطهر ك هللا لوسر ثعب" :لاق هنأ هو بزاع

 نوكت ال ةراغلاو «نولفاغ مهو قلطصملا يب ىلع راغأ لع يبلا نألو ؛يراخبلاو دمحأ هاور ."مئان وهو هلتقف

 مالسإلا رشتني مل نيح مالسإلا ءادتبا يف ناك لاتقلا ىلع مالسإلا ىلإ ةوعدلا ميدقت :"طيحملا" يفو «ةوعدب

 ؛ةوعدلا لبق لاتقلا هل لحي «ىعدي اذام ىلإ كرشم لك فرعو «ضافتساو رشتنا ام دعب امأو «ضفتسي ملو

 (صلختسم) 4١4/١[ :قئاقحلا زمر] .مهيلع ردقي الف ةوعدلاب نونصحتسي امر مهنأل
 (ندعم «ع) .مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا نم نوعلا بلطت يأ :ىلاعت هللاب نيعتسن

 راوسأو ماوصح ىلع اهميقن يأ راجحألا اه ىمرت ةلآ يهو قينجنم عمج] :قيناجما بصنب مهيراحنو
 يأ ؛"مهقرحو" :هلوقو .فئاط لهأ ىلع قينجنملا بصن 4 يبلا نأ يذمرتلا ىور امل [«ععط) .مهنئادم

 اذكو «ريضنلا نب دلب نم عضوم ةدحوملا مضب «ةريوب قرحأ »ت يبلا نأل ؛رانلاب قرحلاب ًاضيأ مهراحنو
 لع يبلا ھو «ةرمثم ريغ وأ ةرمثم تناك ءاوس راجشألا عطقو «مهيلع هايملا لاسرإب قرغلاب مهيراحن

 هلا ٍنْذاَف اهلوُصأ ىَلَع ةَمئاَ اَهوُمْتْكَرت وأ هَ يل رم ْمُتْعطَق امف :ىلاعت هلوق هيفو «ريضنلا يب راجشأ عطق

 ورق نم تعط ام ذهل [ودعأو وچ :ىلاعت هلوقل ؛ةراجحلاو لابنلاب يمرلاب مهيراحن كلذكو «ةيآلا (ه:رشحلا)

 ؛مهلمش قيرفتو مه ظيغلاو تبكلا قاحلإ ءايشألا هذه يف نأل ؛يمرلاب ةوقلا 353 يبلا رسف دقو (1.:لافنألا)

 (ييع «صلختسم) .انب هنولعفي ام مهب لعفن :دمحأو يعفاشلل ةياور يف الإ عامجإلاب هلك اذهو

 (ييع) .مهسفنأو مهرود ىلع هايملا بيبستب :مهقرغ
 (ييع) .كلذ وحنو رانلا قالطإ وأ اهيف باودلا لاسرإب :مهعورز داسفإو
 (ندعم) .سرتلا ةلزنم انضعب اولعج يأ انب اوسرتت اوناك نإو مهيمر زوجي نعي هلبق ام. لصاو :اوسرتت نإو



 داهجلاو ريسلا ماكحأ ۱٥٩ داهجلاو ريسلا باتك

 ردغو ءاهيلع فاخي ةّيرس يف ةأرماو .يفحصم جارخإ نع انيفو .مهدصقنو ءانضعبب
 ةيرسلل ريمضلاو ةيلاح ةلمج ةأرما جارخإو يأ عراشلا انام يأ

 يمر زوجي يأ [(ينبع) .راجتلا وأ ىرسألا نم مهدنع نيذلا نيملسملا ضعبب يأ "اوسرتت"ب قلعتم] :انضعبب
 ذإ ؛داهجلا دسنال اعنام ريغلا ناك ولو «قلطم لاتقلاب رمألا نأل ؛سرتلا ةلزنمب نيملسملا ضعب اولعج ولو رافكلا

 ررضلا تابثإب مالسإلا عمتمم نع عفدلل ماعلا ررضلا عفد هيف نألو «رجات وأ ريسأ نع نصح وأ ةنيدم ولخت املق
 .رحاتلاو ريسألا لتق وهو «صاخلا

 دعبف «ةقاطلا بسحب ةعاطلا ذإ ؛ةينلاب نكمأ دقلو ءالعف زيمتلا رذعت هنأل ؛رافكلا انيمرب دصقن يأ :مهدصقنو

 «تامارغلاب نرتقت ال ضورفلا نأل ؛ةرافك الو ةيد الف ارحات وأ اريسأ ماهسلا باصأ ول رافكلا ىلإ يمرلا ةين

 لاق هبو «ةباصإلا دنع ةيدلاو ةرافكلا بجتف «هب نوفلتي مهنأ ملع اذإ ممي اوسرتت نإ نومري ال :ةثالثلا دنعو

 (حتف «ئيع «صلختسم) .نسحلا
 فحصملاب قحليو «هب فختسيف «ودعلا هلاني نأل ؛ضيرعتلا نم هحارحإ يف نأل :فحصم جارخإ نع انيو
 ضرأ يف نآرقلاب اورفاست ال" :ةتلع لاق امك فحصملا جارخإ نع عراشلا انام دقو «هقفلاو ثيدحلا بتك

 ىرس نم "ةيرس يف" :هلوقو .حئاضفلاو عايضلا ىلع ةأرملا ضيرعت اهحارخإ يف نأل ؛"ةأرماو" :هلوقو ."ودعلا
 وحنف ةيرسلا امأو «دنجلا اذكو «ميظعلا عمجلا شيحلاو «ةيفح يف يرست اهنأل ؛ةيرسلا هنمو ءاليل راس عع يرسي
 ءاسنلا جارخإب سأب الو ءلحر ةئام عبرأ ايارسلا ددع :لاقيو راهنلاب نوفتخيو ليللاب نوريسي ةئام عبرأ

 ةينثتب خسنلا رثكأ فو «ةيرسلا ىلع يأ "اهيلع فاخي" :هلوقو «هيلع نمؤي ميظع ركسع ناك اذإ فحاصملاو

 (يشحم «حتف «ئيع) .ليلعتلل بسنأ وهو ةأرماو فحصملا ىلع عجريو «ريمضلا

 منغملا يف ةنايخلا :لولغلاو «مزتلا ام ءافولا كرتو دهعلا ضقن :ردغلا ءردغ نع ًاضيأ انيفو يأ :لولغو ردغو
 يهنلاو «هحولا ديوستو ءاضعألا عطقك هريغل ةربعو اكن ل یا لثم نم مسا "ةلثمو" :هلوقو «ةمسقلا لبق

 .هجام نباو دمحأ هاور ."اديلو اولتقت الو ءاوردغت الو ءاولثمت ال" :الكفع هلوق هذه نع

 ةمئاق برحلا تماد ام هنأ عادخلاو ردغلا نيب قرفلا :انلق ؟ردغلاب لكشيف «"ةعدح برحلا" :الكلع لاق :ليق نإف

 بوص ىلإ بهذن انأ مهيرن وأ «هيف مهيراحنو اونمأي ىح مويلا اذه يف مهيراحن ال انأ مهيرن نأب عادخلا مرحب ال

 يح مويلا اذه يف براحن ال نأ ىلع دهع مهنيبو اننيب ناك اذإ ام فالخب كلذ وحنو تايب مهيتأنف اولفغي يح رحآ

 ءاردغ نوكيف برحلا عادخ نم سيلو دهعلا ضقن ةبراحماف ءدهعو نامعتسا اذه نأل ؛ةبراحملا زوجت ال هنإف اونمأ

 يور :تلق نإف «دهع ضقن وأ دعو فلح ريغ نم ملعي ال ثيح نم مصخلا ىلإ ركم لاصيإ ةعيدخلا نأ :لصاحلاو
 = "هللا قلخب اولثمت ال" :تلع لاق رحأتملا يهنلاب خسني هنإ :انلق ؟مهنيعأ لمس ىح نيينرعلاب لثم هنأ ةع يبلا نع



 داهجلاو ريسلا ماكحأ ١ هاب داهجلاو ريسلا باتك

 اذ مهدحأ نوكي نأ الإ ل ىمعأو ناف خيشو فلكم ريغو ةأرما لتقو ةلثمو

 دعقمو ىمعأ لتق نعو يأ ناف خيش لتق نعو يأ
 ل و را GES «كرشم بأ لتقو ءاكلم وأ «برحلا يف يأر

 اهرمأ ف يأ

 يقو «ةبطخ لك يف نيبي نيينرع رمأ دعب ةلثملا نع مهاهني ناك الع يبلا نأ ه4ؤنيصحلا نب نارمع نعو =

 :قئاقحلا زمر] .نسح اذهو «مهب رضأو «مهتبك يف غلبأ هنأل ؛هلبق هب سأب الو مهي رفظلا دعب يهنلا :"رايتحالا"

 (صلختسم) |۱

 (ييع) .هنم وضع عطقي وأ لوتقملا عدجي نأ يهو ةلثم نعو يأ :ةلثمو

 يراخبلا هاور «"نايبصلاو ءاسنلا لتق نع ىم هنأ" :#كع هنع يور هنإف «ةأرما لتق نع انيفو يأ :ةأرما لتقو

 "فلكم ريغو" :هلوقو «نيفصلا ءاقتلا دنع حايصلا ىلع الو «لاتقلا ىلع نوردقي ال نيذلا يأ ءنورحآو ملسمو
 ايش اولتقت ال" :22 هلوقل ؛"ناف خيشو" :هلوقو ءانيور امل ؛نونجو يص يأ فلكم ريغ لتق نع انيفو يأ

 ."دعقمو ىمعأ" :هلوقو «دواد وبأ هاور ثيدحلاو «لابحإلا وأ حابصلا وأ لاتقلا ىلع ردقي ال يذلا يأ ,"ًيناف
 دعقملاو «مهنم برحلا ققحت مدعل ؛سانلا نوطلاخي ال نيذلا سئانكلا لهأو «سانلا طلاخي ال يذلا بهارلا اذكو

 .جرعألا وه

 لتقي :يعفاشلا لاقو ء«هضرم لاط يذلا نمزلاو ءاضعألا جنشتملا :ليقو «ةكرحلا نع ءادلا هدعقأ يذلا وه :ليقو

 ءازجلا رادب تسيلو «فيلكتلا راد ايندلا :انلق «ققحت دقو «رفكلا ءازج هدنع لتقلا نأل ؛ىمعألاو دعقملاو خيشلا

 برحلا لتقلل حيبملاف «ديعولا درج نوهتني ال ءاهفسلا نأل ؛دابعلا حلاصم مظتنتل ؛تايانحلا ضعب يق بحو امنإو

 ملو ئميلا هدي عوطقملاو قشلا سباي لتقي نأ بحول لتقلل احيبم رفكلا ناك ولو «مهنم ققحتي الو ءاندنع
 ٍ (ييع «حتف «صلختسم) .بحي
 هلتق يف نأل ؛لتقي ذشنيحف اكلم وأ برحلا رمأ يف ريبدت بحاص نيروكذملا دحأ ناك اذإ يأ :خلإ نوكي نأ الإ

 ةئام نبا ناكو «ةمصلا نب ديرد لق دلني هللا لوسر نأ حص دقو «نيملسملا نع مهررض ةلازإو «مهتكوش رسك
 يبصلاو 4١9/١[ :قئاقحلا زمر] .ىمعأ وهو يأر بحاص ناك هنأل ؛نيتسو ةئام نبا :ليقو «ةنس نيرشعو

 اذكو «لاتقلا عضوم هورضحأ دقو اكلم يبصلا ناك اذإ اذكو ءالتقو يأر اذ العح برحلا يف التاق اذإ نونجملاو
 (حتف) .ةكلم ةأرملا تناك ول مكحلا

 (ييع) .نيكلم انوكي وأ التاقي نأ الإ نالتقي الف امه يأر ال هنأل ؛نونجلاو يبصلا ريغ نيروكذملا يأ :مهدحأ

 (ينيع «ط) .التاقم وأ ريبدتو يار بحاص يأ :يأر اذ

 ةءادبلا تسيلو (١٠:نامقلر افوُرْعَم دلا يف اًمهْبحاصوإف :ىلاعت هلوقل ؛بأ لتق نع اضيأ انيمو يأ :بأ لعق

 (ييع) [10/4 :قئاقحلا نييبت] .فورعملا نم لتقلاب



 داهجلاو ريسلا ماكحأ ١ همم داهجلاو ريسلا باتك

 ذبن الب لتاقنو ءاريخ ول ذبننو ءاريخ نإ لام. ولو مهحلاصنو .هريغ هلتقيل نبالا بأيلو
 رافكلا يأ

 ESSE SONG ا «مهکلم ناح ول
 مهقافتاب كلذ ناكو

 ريغ هلتقيل ؛كرتيو هنع فرصني نأ يغبنيو «هلتق نع عنتميلف كرشملا هابأ ملسملا نبالا كردأ اذإ يأ :نبالا بأيلو

 كسمتسي ناكم ىلإ هئجلي هنكلو ءانيلع ابرح دوعي ال يح عوحرلا نم هنكمي ال هلتقي نم همث نكي مل نإو «نبالا
 .اتق بألا دصق اذإ امأف «ءادتبا لتقلا مدع عانتمالابو ءالع نإو لصألا بألاب دارملاو «هلتقيف هريغ ءيجي يح هب

 بألا دصق اذإ لتقلاب ملسملا هابأ عفدي نأ هلو «هسفن نع عفد اذه نأل ؛هلتقب سأب الف «هلتقب الإ هعفد هنكمي ملو

 .ىلوأ رفاكلاف «هلتق

 تومي بألا ناك نإو هبرشي نأ نباللف امحدحأ يفكي ءام نبالل ناك ول هنأ ىرت الأ «هتایح رثؤي نأ هل اذكو

 ةركي الو «مضاعلا مدخل ءىش هيلع تع ال هلك ول اذهت عمو نيد نو" ةدلو ةقفتب بألا سبح ادو اشظع
 هنأل ؛رفاكلا هنبا لتق هل زوجي اذكو «هلتق هل زوجي ال ثيح يغابلا هيأ فالخب «نيكرشملا همعو هلاخو هيحأ لتق

 (حتف) 17١/١[ :قئاقحلا زمر] .براحملا هنبا ةقفن هيلع بحت ال اذهلو ؛هؤايحإ بحي ال
 ىأر اذإ يأ مهحلاصنو «ةعداوملا يف لصف اذه لبق داز "صلختسملا" يقو «خسنلا رثكأ يف اذك :مهحلاصنو

 ةحلصم كلذ يف ناكو كالحلا فوح دنع هعفدي لام ىلع وأ «هوذحأي لام ىلع برحلا لهأ حلاصي نأ مامإلا

 ,حلصلا ىلإ اولام نإ يأ (١7:لافنألا كاهل ْحَنْجاَف ملَّسلِل اوُحَنَح نوط :ىلاعت هلوقل ؛حلصلا كلذ زوجيف نيملسملل

 «رذع ريغ نم هکر ت زوجي الف «ضرف وهو «نعمو ةروص داهج كرت نوكي هنأل ؛ريخ هيف نكي مل اذإ ام فالخب
 فراصم فرصي حلصلاب مهنم ذحؤي يذلا لاملا مث «زجي مل ةحاح انل نكي مل نإو «ةحاح انل ناك اذإ اذهو

 .ةمينغ وهف لاملا اوذحأ مث مم شيجلا طاحأ اذإ الإ الوسر اولسرأ لب مهتحاسب اولزني مل اذإ هيف سمح الو «ةيزجلا

 (حتف) 470/١[ :قئاقحلا رمر]

 نأل ؛مهلتاقو مهيلإ ذبنيف نيملسملل عفنأ حلصلا ضقن نأ ىأر مث ةدم مامإلا مهحلاص ول يأ :ًاريخ ول دبننو

 ذبنلا نوكيو ءاداهج ضقنلا ناك تلدبت ال ةحلصملا نأل ؛ةكم لهأ نيبو هنيب تناك لا ةعداوملا ذبن ةع يبا

 نوكي ذبنلاف رشتنم ريغ ناك نإو «كلذك ذبنلا نوكي نأ بحي ًارشتنم ناك نإف «نامألا ناك يذلا هجولا ىلع

 حلصلا لطبي ةدملا تضم اذإ امأو «ةدملا لبق حلصلا ضقن اذإ اذهو ءرجحلاب نذإلا سايق ىلع وهو «كلذك

 :قئاقحلا زمر] .هتصحب مهيلع هدر ةدملا يضم لبق هضقنف ءلعج ىلع حلصلا ناك نإو ؛مهيلإ ذبني الف ءاهيضمم

 (صلختسم) 0١
 ملعلا لاسرإ عم دهعلا ضقن نيم هنإف "اريح ول ذبننو" :هلوق يف هفالخب «مالعإلا نع انهه ذبنلا :ذبن الب لتاقنو
 = ول ام معف كلل ب ديقو «مهنم ةنايخلاب ضقتنا دقو «دهعلا ضقن ذبنلا نأل ؛"مهكلم ناح ول" :هلوقو «مهيلإ



 داهجلاو ريسلا ماكحأ 10۹ داهجلاو ريسلا باتك

aرح هنهآ نم لعقن منو «مهنم احالس عبن مو دري مل ذخأ ناف  
 برحلا لهأ حلصلا ىلع لاملا يأ رلام ذأ نودب يأ

 TERT عر قطر وقبل طال TT TTT ف يقال هر لو TEE ارت و كبننو 0 وأ

 اوناحخ ولف كلذ ىلع مهقافتاب دهعلل نيضقان اوريصيف «هنذإب ةعنم يذ ةعامج لاتقب وأ هسفنب هلاتقب ةنايخلا تناك =

 (حتف «صلختسم) .مهريغ مزلي ال كلملا نذإ ريغب هنأل ؛مهريغ نود طقف مهقح يف دهعلا ضقتنا هنذإ نودب

 زاوج امأ الام مهنم ذخأن نأ ريغ نم ةمولعم ةدم مهلاتق كرت ىلع نيدترملا حلاصنو يأ :لام الب نيدترملاو
 زاوح مدع امأو «ةحلصم هيف تناك اذإ مالسإلل عن مهاتق ريحأت زاجف ءمهنم وحرم مالسإلا نألف ؛حلصلا

 يع« نيكسم« صلختسم) .نيدترملا نم لبقت ال ةيزحلاو «نييبرحلا نم ةذوحأملا ةيزجلا هبشي هنألف ؛لاملا ذحأ

 يقو «موصعم ريغ لام هنأل ؛مهيلع لاملا اذه دري مل زوج ال هنأ عم لام مهنم ذحأ ولف يأ :دري مل ذخأ نإف

 سيل هنأل ؛اهرازوأ برحلا عضو دعب دري هنإف «ةاغبلا نم لاملا ذحأ فالخب «ئعم لاتقلل مهل ةناعإ مهيلع درلا

 (حتف«صلختسم) .ًاثيف
 لهأ نم حالسلا عيب نع ىم اتع يبلا نأل ؛برحلا لهأ نم حالسلا عابي نأ يغبني ال يأ :خلإ عبن ملو

 ديدحلا نأل ؛ديدحلاو ليخلا مهنم عابي ال اذكو «نيملسملا لاتق ىلع مهتيوقت هيف نألو ؛مهيلإ هلمحو برحلا

 لع ير ناك و. «ضاقفالاو نطقلا فرش ىلع فأ هد زأ حلصلا لبق عيبلا ناك ءاوس حالسلا لصأ

 «صنلاب ًاناسحتسا زوجي ثيح ماعطلاو شامقلا فالخب ءانيلع ابرح نودوعيف نودلاوتي مهنأل ؛قيقرلا عيب ر اذكو

 نأ سايقلاو ع يبلا ىلع برس مهو :ماعطلاب ا يأ ةكم لأ وع نإ لحل مضب هناك © هرمآ نمو

 (ندعم) .برحلا يف لمعتسيو لاتقلل ادعم نوكي ام :احالس (حتف ءصلختسم) .زوج ال
 حص «ةنيدم لهأ وأ نصح لهأ وأ ةعامج وأ ًارفاك ةرح ةأرما وأ رح لحر نمآ اذإ يأ :خلإ هنمأ نم لتقن ملو

 ةيد ديزي الف «ىواستت يأ "مهؤامد ًافاكتت نوملسملا" :85ع هلوقل ؛مهلاتق نيملسملا نم دحأل نكي ملو «نامألا

 نيملسملا نم دحاو لك نألو «دحاولا وهو ءاددع مهلقأ يأ «مهاندأ مهتمذب ىعسيو ؛عيضولا ةيد ىلع فيرشلا
 ؛اهنم نامألا ققحتيف «ديبعلاب وأ لاملاب امإ «ببستلا ةهج نمف :ةأرملا امأ ءرهاظف لحرلا امأ .لاتقلا لهأ نم

 دمحأو ملسمو يراخبلا هاور اميف ةكم حتف موي نيكرشملا نم الحر ئناه مأ نامأ 8ع زاجأ هنألو ؛هلحم هتاقالمل
 .لاتقلا لهأ نم سيل قيقرلا نأل ؛دحاولا يف ةيرحلا ديق امنإو

 مث هسفنب مامإلا نمآ اذإ امك ةدسفم هيف ناك نأب ارش نامألا ناك ول دحاولا نامأ مامإلا ذبني يأ :اوش ول ذبننو

 ناك نإو «هنامأ حصي ال لقعيال يذلا يبصلاو «هيأرب هدارفنال دحاولا كلذ مامإلا بدؤيو «ذبنلا يف ةحلصملا ىأر

 (ئيع ؛حتف ؛صلختسم) .دبعلاك لاتقلا نع روححماف لقعي
 (ييع) .حيحص ةعامج وأ ادحاو ارفاك نيملسملا نم دحأ نامأ نأل :هنمأ نم



 داهجلاو ريسلا ماكحأ ۱۰ داهجلاو ريسلا باتك

 ناكفلا نع E انو ساو يمد قاع لطبو
 دبع نامأ لطبو يأ

 ريمأ هرمأ اذإ الإ نيملسملا ىلع هل ةيالو الو «ممب مهتم هنأل ؛يمذلا نامأ زوجي ال يأ :خلإ يمذ نامأ لطبو

 ءامفوفاخي ال مهنأل ؛رحاتلاو ريسألا نامأ زوجي ال كلذكو ءىععملا كلذ لاوزل ؛زوجيف «مهنمؤي نأ ركسعلا
 رمألا مهيلع دتشا ام لك مهنألو ءةحلصملا نع نامألا ىرعيف «هيلع ناربجي امهنألو «فوخلا لحم صتخي نامألاو

 .حتفلا باب حتفني الف «هنامأب نوصلختيف ارحات وأ اريسأ نودجي اعرف

 دبعلا نامأ حصي ال يأ لإ "روجحم دبعو" :هلوقو «هنامأ حصي ال ءانيلع رحاهي ملو برحلا راد يف ملسأ نم اذكو
 يف دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو ءانيور ام قلطمل زوجي :دمحم دنعو «نيخيشلا دنع لاتقلا نع هيلع روجحملا

 لامتحا نع ىرعي ال هنأو «ىلوملا ىلع فرصت هنأ :ةفينح يبألو ,دمحم عم فسوي ابأ نأ يحركلا ركذو «ةياور

 ناك ول هنأل ؛روجحم اب ديق امنإو «يأر وأ لامع لاتقلا لهأ نم هنأل ؛يافلا خيشلا وأ ضيرملا نامأ حصيو «ررضلا

 (ئيع «حتف ءصلختسم) .اقافتا هنامأ حصي ًانوذأم



 اهتمسقو مئانغلا باب ۱١ داهجلاو ريسلا باتك

 ةو مئانغلا باب
 مئانغ اهماكحأ نایب يف يأ

 يرسل لو «جارخلاو وز عضوو ءاهلهأ رقأ وأ اننيب مسق ,ةونع مامإلا حتف ام

 دعب مسقت نأ :اهمكحو «برحلا مايق لاح ةونع رافكلا نم لوانتي ام ةمينغلا نأ ملعا :اهتمسقو مئانغلا باب
 رادلا ريصيو ءاهرازوأ برحلا عضو دعب مهنم لوانتي ام :ءيفلاو .هيف مهريغل ظح الو ؛ةصاخ نيمئاغلل سمخلا

 نأ لكم هس لع اذكاز يزافلل 'ئظعي ام: اغلا نيم او قيملنبلاةفاكلا نركب نأ کو اما ناد
 لك :نيملسملا حالطصا يفو «مكل وهف متبصأ ام :ةيرسلل لاق وأ «هبلس هلف اليتق لتق نم :ريمألا وأ مامإلا لوقي

 (نيع) .زييمتلا ىلع بوصنم ةبلغو ًارهق يأ :ةونع (حتف « صاج ي وهف عحلاوما نم ةا ل ا
 ءادتقا سمخلا جارخإ دعب نيمناغلا نيب اهمسق ءاش نإ ا فا ةدلب مامإلا حتف اذإ يأ :خل! اننيب مسق

 هد رمع لعف امك مهيضارأ ىلع جارخلاو مهسوؤر ىلع ةيزحلا عضوو اهيلع اهلهأ رقأ وأ ءربيخ يف الع هلعفب
 نيمناغلل تراص اهنأل ؛كلذ هل سيل :يعفاشلا لاقو «بطت مل وأ نيمناغلا سفن كلذب تباط «قارعلا داوسب

 .ةياور يف دمحأ لاق هبو «مهنم اهذحأ زوجي الف «مهرهقو مهئاليتسا ةطساوب

 تحتف ام ءيش نم مهل سيل انابب سانلا كرتأ نأ الول هديب يسفن يذلاو" :لاق هنأ ه رمع نع يور ام :انلو

 نيئابب ًانابيو «يراخبلا هاور ؛"اهفومستقي مه ةنازخ اهكرتأ نيكل «ربيخ 4 هللا لوسر مسق امك اهتمسق الإ ةيرق
 رضحي مل نم يقب نيمناغلا ىلع ةحوتفملا دالبلا مسق اذإ هنأل ؛ادحاو اعيش مهكرتأ يأ ةيناثلا ديدشت عم نيتدحوم

 E ننس للا ا مهتم رتل علا نى وب يي نو دعي يك وأ نوفل
 0 للا ةقفاومم انركذ ام قارعلا داوسب هذ رمع لعفو ن ىلع دلخأل

 احصأو هن لالب لثم هفلاخ نم دمحي مو «ةباحصلا نم اعامجإ
 فيك :ليق نإف ا ا لالب رش نع ىئفكا مهللا :ربنملا ىلع لاق هنأ يورو

 ةمسقلا ىلوألا :انباحصأ ضعب لاقو «هقفلا لهأ عامجإ عم مهفالتحا ربتعي ال :انلق ؟مهتفلاخم عم عامجإلا دقعني

 لوقنملا امأو .راقعلا يف اذهو «بئاونلل ةدع نوكيل ىلوأ يناثلاف ةجاح مهل نكت مل نإف «مهتجاح دنع نيمناغلا نيب

 (ييع «حتف «صلختسم) .عرشلا يف دري مل هنأل ؛مهيلع نملا هب زوجي الف «هدحو
 يأ [(ييع) .لتقي الف اوملسأ اذإ امأو ءاوملسي مل اذإ مهلتق نع انيم يذلا ريغ يأ ءاش نإ ] :ىرسألا لتقو

 ءاش نإو «داسفلا ةدام مسح هيف نألو ءةظيرق يب لتق ع هنأل ؛مهلتق ءاش نإ رايخلاب ىراسألا يف مامإلا

 «نيملسملل ةمذ ارارحأ مهكرت ءاش نإو «مالسإلا لهأل ةعفنملا روفو عم مهرش عفد هيف نأل ؛ءاقرأ مهلعح

 = :ليق نإف ,ءيجي ام ىلع نيدترملاو برعلا يكرشم يف الإ قارعلا داوسب هذ رمع لعف امك جارخلا مهيلع عضيو



 اهتمسقو مئانغلا باب ١ داهجلاو ريسلا باتك

 نملاو ءادفلاو «برحلا راد ىلإ مهذر مرحو ءانل ةّمذ ارارحأ كرت وأ «قرتسا وأ

 RE N SESS ا ا «قرحنو و حبذتف ءاهجارخإ قش 5 اوم رفعو
 عافتنالا ةدامك اعطق برحلا راد نم

 نم صتخا دق :انلق (45:ءاسلا) ؛ْمَهوُمتَدَحَو ْثْيَح ْمُهوُلتقاَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛لتقلا كرت يف ريخي ال نأ يغبني -

 (حتف «ييع) .ه9 رمع لعفب هيف ع زانتملا صتخيف ءاسنلاو نونمأتسملاو ةمذلا لهأ صنلا اذه

 وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي الف نيدترملاو برعلا يكرشم ريغ نيملسملل ةمذ مفوك لاح يأ :انل ةمذ ارارحأ

 ؛نيملسملا ىلع مهتيوقت هيف نأل ؛برحلا راد ىلإ ىراسألا دري نأ مامإلل زوجي ال يأ :مهذر Fak (ط) .فيسلا

 ا مهقرتسي نأ هل نكلو «لتقلا نودب عفدنا دق علا نأل ۽ ؛مهلتقي ال اوملسأ نإف « «مهيلع 108 مهدوعو

 زوجي ال ثيح ذحألا لبق اوملسأ ام فالخب ءءاليتسالاو ذحألا وهو «كلمتلل بجوملا ببسلا داقعنا دعب ةعفنملل

 (حتف «صلختسم) .كلملل ببسلا داقعنا لبق مهسفنأب سانلا ىلوأ اوراص هنأل ؛مهقاقرتسا

 عم حتفلابو دملاو رسكلاب [(يشحم) .مهدنع ملسملا ريسألاب اندنع ريسألا كاكف ًاضيأ مرحو يأ ] :ءادفلاو

 مرحو يأ «هيرتشت نأ ءادفلاو راع الر عفدت نأب نينثا نيب ةادافملاو «هدفنتسا هادف ردصم رصقلا

 :الاقو «ةفينح يبأ دنع مهيديأ نع نيملسملا ىراسأ مهب دفنتسيو «مهاراسأ يطعي نأ مامإلل زوجي الف ًاضيأ ءادفلا

 يأ نارمألا زوجي :يعفاشلا لاقو ءاندنع زوجي الف لاملاب ةادافملا امأو «نيملسملا ىراسأب ىراسألا ةادافم زوحي

 اذإ ءادف لاملا ذحأب سأب ال :دمحم لاقو .(؛:دمحر هًءادف اّمَِو ا مف :ىلاعت هلوقل ؛لاملابو ىراسألاب ةادافملا

 .اهدعب ال ةمسقلا لبق كلذ زوجي :فسوي يبأ نعو «ةفينح يبأ نع ةياور وهو ةحاح نيملسملل ناك

 دي نم ملسملا صيلخت كلذ يف نأ :ىراسألاب ىراسألا ةادافم زاوج يف امهو «فيسلا ةيآب كلذ خسن :انلق

 مه ةيوقتو نيدلا ءادعأل ةناعإ ةادافملا نأ :هلو «قاقرتسالاب هب عافتنالا وأ رفاكلا لتق نم ىلوأ كلذو «رفاكلا

 58 نملا مرحو يأ :نملاو (حتفءئييع) .ملسملا ريسألا دافنتسا نم وأ برحلا رش عفدو الغ ا مهدوعب

 ةيآلل دمحأو كلام لاق هبو :زوجي يعفاشلا لاقو «ءيش ذخأ ريغب انا مامإلا مهقلطي نأ وهو «ىراسألا ىلع

 .مهسفنأ نع ءادفلا ذخأو ردب موي ىراسألا ضعب ىلع نملا نم لء هلعف الو «ةروكذملا

 ةءارب ةروس يف تلزن فيسلا ةيآو ءدمحم ةروس يف روكذم ءادفلاو نملا نأل ؛فيسلا ةيآب هلك كلذ خسن :انلق

 (18:لافتألا) قبس هللا ّنِم ٌباَتِك الل ىلاعت هلوقب ردب موي ذحألا ىلع 2ع بتوعو :تلرت ةروس رخآ يهو

 رمأ دق ناكو ء"رمع الإ ام امل باذع ءامسلا نم لزن ول" :اللع لاقو «نايكبي ركب وبأو يلع سلجف «ةيآلا
 (حتف «ييع) .مهنم لاملا ذحأ نود مهلتقب

 ‹«حتف «ئييع) .ام عفتني الكل رقعت :كلام لاقو «ةلثم هنأل ؛يشاوملا بيقارع عطق اضيأ مرحو يأ :شاوم رقعو
 شاوم كانه مهو مالسإلا راد ىلإ مامإلا داع اذإ يعي «يشاومل ةفص تعقو ةلمج :اهجارخإ قش (صلختسم

 - ضرغل ناويحلا ؛قرحتو حبذت لب ءاضيأ كرتت الو رقعت ال برحلا راد نع اهجارخإو مهعم اهقوس نع اوزجع



 اهتمسقو مئانغلا باب ۱۳ داهجلاو ريسلا باتك

 ' ءاهيف ددملاو ءدرلا ak .اهلبق اهعيبو ,عاديإلا وِ مهراد ٤ ةمينغلا ةمسقو

 8 1 هسا
 حبذلا دعب قرحت امنإو ءاهيف ةبوغرملا ةعفنملا هذه مهمادعإو «ءادعألا ةكوش رسك اهحبذ يفو «زئاج حيحص =

 نفدي ةحلسألاك قرحي ال امو «"رانلا بر الإ رانلاب بذعي ال" :853ع هلوقل ؛ءادتبا قرحت الو «عافتنالا ا اعلق

 477/١[ :قئاقحلا زمر] .دمحأ لاق هبو ءاهحبذي الو كانه اهكرتي :يعفاشلا دنعو «هيلع نوفقي ال عضوم يف

 ' (حتف «صلختسم)
 لاقو ءاهيف ةمينغلا مامإلا مسقي مل نعي برحلا راد يف ةمينغلا ةمسق اضيأ مرحو يأ :مهراد يف ةمينغلا ةمسقو

 زارحإلا لبق تبثي ال كلملا نأ وهو ءلصأ ىلع ءانب اذهو «نيكرشملا مازا مامت دعب اهتمسقب سأب ال :يعفاشلا

 نأ الإ دمحأو كلام لاق هلوقبو «ةلأسملا هذه :اهنم «لئاسم اذه ىلع يئتبيو «تبثي :هدنعو ءاندنع مالسإلا رادب

 :دمحم دنعو «نيخيشلا لوق يه مهراد يف ةمينغلا ةمسق ةمرح مث «مالسإلا راد ىلإ يبسلا ةمسق رحؤت :لاق اكلام

 .هاضمأ دقو «هيف دهتحم لعف هنأل ؛ةهاركلا عم قافتالاب زئاج :ليقو «ةيزنت ةهارك هركي

 هجوو «فالخلا عضوم يهف «ةازغلا ةجاحل الو «داهتجا نع ال مسق نإو «قافتالاب زاج داهتجا نع مسق اذإ :ليق

 كلم الو كلملا دمتعت األو «ئعم عيب ةمسقلاو «برحلا راد يف مئانغلا عيب نع ## هيف مهراد يف اهتمسق ةمرح
 ىلإ اهولمحيل نيمناغلا دنع ةمينغلا عاديإ مرحي ال يأ ] :عاديإلا ال (حتف «ييع) .اندنع مالسإلا رادب زارحإلا لبق

 لمحي ام مامإلا دجي مل نإ ىيعملاو ءاعامجإ كلملا ديفي ال هنأل ؛ةمينغلا عاديإ مرحي ال يأ [(ييع) .مالسإلا راد

 الب مهنيب اهمسقيو «مهنم اهعحرتسي مث «مالسإلا راد ىلإ اهولمحيل عاديإ ةمسق مهنيب اهمسقف «مئانغلا اهيلع
 ررض عفد هنأل ؛ةياور يف لثملا ةرحأب كلذ ىلع مهرحأ ءاهولمحي نأ اوبأ نإف ءكلذ لعفي نأ هل زاج «مهاضر

 (حتف« ييع) .ءادتبا ةراحإلا دقع ىلع ربحي ال هنأل ؛نوربجي ال :ىرخأ ةياور يفو «صاح ررضب ماع
 :ةثالثلا دنعو «ثيدحلا يف هنع يهنملا ةمسقلا لبق يأ اهلبق مئانغلا عيب يأ اهعيب ًاضيأ مرحو يأ :اهلبق اهعيبو
 هللاب نمؤي ئرمال لحي ال" :#لع هنع يور ام مهيلع ةجحلاو ءافنآ رم يذلا لصألا ىلع نبم أضيأ اذهو «عابت
 بكري نأ الو «هيف هدر هقلحأ اذإ نح نيملسملا ءيف نم ابوث سبلي نأ الو «مسقي يح امنغم عاتبي نأ رخآلا مويلاو

 (حتف) [4 7/١ :قئاقحلا زمر] .دواد وبأو دمحأ هاور "هيف اهدر اهفجعأ اذإ ىح نيملسملا ءيف نم ةباد
 نم ءدرلاو مامإلا كرش يأ ًاددشمو كرتشا نئيعمب.ًاففخم[(ط) .ةناعإلل مهقحل يذلا يأ ] :ددملاو ءدرلا كرشو

 نإو هب نيعأ يذلا يأ هب ناعي ام مسا وهو لوعفم نعم. لعف وهف هنيعم يأ نالف ءدر نالفو ,تنعأ يأ تءدرأ
 ناك ام ىلع لومحم لوألاف «لتاق يذلاك ادم راصو انناعأ يذلا نواعملاو دمملا يأ لعاف نعم ددملاو ‹لتاقي مل

 يذلا ببسلا يف امهئاوتسال ؛ةمينغلا يف ناكر تشي امه يأ برحلا راد يف قحلي نم ىلع يناثلاو «ةزواحملا دنع انيعم
 دعب ددملا مهكر اشي ال :يعفاشلا لاقو «لاتقلا دصق ىلع برحلا رادو مالسإلا راد نيب لصافلا بردلا ةزواحجم وه

 (حتفو ئيع) .هدنع ةعقولا دوهشو ءاندنع ةزواحملا وه ببسلا نأ ىلع ئبم اذهو «لاتقلا ءاضقنا



 اهتمسقو مئانغلا باب +١5 داهجلاو ريسلا باتك

 عفتنيو «هبيصن ثروي انرادب زارحإلا دعبو ءاهيف تام نم الو «لاتق الب يقوسلا ال
 تيملا بيصن يأ مالسإلا رادب يأ لإ دعب تام اذإ يأ برحلا راد اضيأ كرشي الو يأ مهوكر اش اولتاق نف

 NETS هك و طل ايا EA SS طم طم ونال ES a ah و بطح و ماعط و فلعب اهيف
 ةجاحلا دنع ۶ ةبادلا فلع يآ برحلا راد

 ءط) .همث ملسأ دترمو يبرح اذكو ءارشلاو عيبلل ركسعلا عم جرخي يذلا يقوسلا كرشي ال يأ ] :يقوسلا ال

 نأ رهظ لاتقلا ةرشابم. هنأل ؛مهكراشي لتاق نإف «لاتق الب اهيف لتاقملا عم ركسعلا يف يقوسلا كراشي ال يأ [(ييع
 دهش نمل ةمينغلا' :3ع لاقو «ةعقولا اودهش مهنأل ؛مهس هل :يعفاشلا لوق يفو «هل عبت ةراجتلاو لاتقلا هدصق

 دصق ىلع ةزواحملا قاقحتسالا ببس نأ :انلو «نيلتاقملاك اوراصف «داوسلا ريثكتب مهنم دحجو دق داهجلا نأل ؛"ةعقولا

 وهو اذ رمع نبا ىلع فوقوم هاور امو «ودعلا باهرإو «نيدلا زازعإ ال «ةراجتلا اودصق مهال ؛دحوي مل و لاتقلا

 هنأ ىلع لومحم وه وأ «يباحص الإ دلقي ال هدنع نإف «يعفاشلا لصأ ىلع اصوصح خياشملا ضعب دنع ةجحب سيل

 (حتف «صلختسم) ٠١7/4[ :قئاقحلا نييبت] .لاتقلا دصق ىلع اهدهش

 لتاقملا كراشي الو يأ [(ييع) .مالسإلا راد ىلإ ةمينغلا جرخت نأ لبق برحلا راد يف يأ ] :اهيف تام نم الو

 ثروي انرادب زارحإلا دعبو' :هلوقو «هثراو هثري ال تح برحلا راد يف برحلا ءاضقنا دعب نيمناغلا نم تام نم

 «مالسإلا راد وأ برحلا راد يف تام ءاوس هبيصن ثروي مالسإلا رادب ةمينغلا زارحإ دعب تام نإو يأ "هبيصن

 ىلع ةينبم ًاضيأ ةلأسملا هذهو ءدمحأو كلام لاق هبو «هبيصن ثروي ةميزحلا رارقتسا دعب تام نم :يعفاشلا لاقو

 (حتف « نيع) .روكذملا لصألا
 اولكأيو «ريعشلا مدع دنع ةطنحلاب ولو برحلا راد يف ركسعلا فلعي نأب سأب ال يأ :خإ فلعب اهيف عفتنيو

 اهدولج نودريو ءاهوحنو رقبلا نم يشاوملا حبذ زوجي ىح ءال وأ لكألل أيهم ناك ءاوس ماعطلا نم اودجو ام
 بطحلا لامعتسا اذكو «ةداع لوكأم وه ام لكو «ةبطرلا هكاوفلاو ركسلاو بوبحلا اذكو «ةمينغلا ىلإ

 امل ؛نهدلاو حالسلاب عافتنالا حابي اذكو «هلامعتسا حابي ال حادقألاو عاصقلا ذاختال دعم وه امو «قارحإلل

 .يراخبلا هاور ."هعفرن الو هلكأنف بنعلاو لسعلا انيزاغم يف بيصن انك" :لاق هنأ امه رمع نبا نع يور

 ءايشألا هذه نأل ؛ةجاحلا طرشب ديقم ةياور يف لامعتسالاو «هيلإ نوجاتحي ام عافتنالا مهتداع نأ ىلع ليلد اذهو

 ؛ اهولمحت الو ءاهوفلعاو اهولك" :ربيخ ماعط يف ج هلوق ةحابإلا هجو «ةحاحل الإ اج عافتنالا حابي الف «ةكرتشم

 نعو «ةيودألاب يوادتلا الو ءناهدالا زوجي ال :لوق يف دمحأو يعفاشلا دنعو «ةجاحلا ليلد ىلع رادي مكحلا نألو

 ناك ًاينغ ءاهنم هل خضري وأ ةمينغلا يف مهس هل نم قح يف اندنع عافتنالا قالطإو «توقلا ريغ يف عفتني ال كلام
 ريجألا معطي الو ءاهيف امهس هل نأل ؛ددملا كلذكو «كيلامملاو ءاسنلاو دالوألا نم هعم نم معطيو ءأريقف وأ

 = ةداع لكؤي ال امو «كالهتسالاب هكلم هنأل ؛ذئنيح هب سأب الف «محللا خبط وأ ةطنحلا زبخ نوكي نأ الإ رجاتلاو



 اهتمسقو مئانغلا باب 56 داهجلاو ريسلا باتك

 (ةمينغلا ىلإ در لضف امو ا جورخلا دعبو .اهعيبي الو ‹ةمسق »لب نهدو

 1 اا رو E هم راع هدم كل a Dh له ماعم اق هك هدام ملا هسفن زرحأ مهنم ملسأ نمو

 هذه عفتني يأ «"ةمسق الب" :هلوقو «كلذ هبشأ امو جسفنبلا نهدو بيطلاو ةيودألا لثم هلوانتي نأ هل زوجي ال -

 راد يف مهنيب مامإلا مسقي اهيلإ اوحاتحا اذإ مهنأ الإ «ةعتمألاو بايثلاب عافتنالا هركيو ءمهنيب ةمسق الب ءايشألا

 (ييع «حتف «صلختسم) .ىلوأ هوركملاف «ةرورضلل حابتسي مرحلا نأل ؛برحلا
 عفتني يأ ,"عفتني"ب قلعتم :ةمسق الب (ييع) .بيلقتلل مهاود رفاوح وأ مهفادبأ نهد يأ لادلا حتفب :نهدو

 يأ :اهعيبي الو (ييع) .كلذ مهل زج مل مهام نإف «مامإلا مههني مل اذإ اذهو «مهنيب ةمسق الب ءايشألا هذمي

 ؛ةرورضلل لوانتلا هل حيبأ امنإو «هل كلم ال هنأل ؛ةمسقلا لبق ام عافتنالا حابي يلا ةروكذملا ءايشألا هذه عيبي ال

 يأ "ال اهنم جورخلا دعبو" :هلوقو ؛ةعامجلل ناك نيع لدي هنأل ؛ةمينغلا ىلإ نمثلا در ةمسقلا لبق دحأ عاب نإف

 ؛نيمئاغلل تراص اهنألو ؛ةرورضلا وهو حيبملا لاوزل ؛برحلا راد نم جورخلا دعب ءايشألا هذمي عافتنالا زوحي ال
 راد يف مهوك وهو «ةحاحلا ليلد ىلع رئاد مكحلا نألو ءرخآلا كيرشلا نذإب الإ كرتشملا لاملا ذحأ زوجي الو

 (ييع «حتف «صلختسم) .ةحاحلا تفتنا ةجاحلا ليلد قبي مل اذإف «برحلا

 هوحنو فلعلا نم هدي يف يقب يذلا يأ :لضف امو (ييع) .ةرورضلا لاوزل ةروكذملا ءايشألاب نوعفتني ال يأ :ال

 قح هنأل :ةمينغلا ىلإ (ييع) .مهتحاح لاوزل مالسإلا راد ىلإ جورخلا دعب :در (ييع) .ةحابملا ءايشألا نم
 وأ ام قدصت ةمئاق نيعلا تناكو ًاينغ ناك نإف اهدعب امأ ءةمسقلا لبق اذهو «هب عافتنالا ىقبي الف نيفئاغلا

 .ةطقللا مكح يف راص درلا رذعت امل هنأل ؛كله نإ هيلع ءيش الو ام عفتنا ًاريقف ناك نإو «ةكلاه ول اهتميقب

 (ييع) .برحلا راد يف برحلا راد لهأ نم :مهنم ملسأ (حتف) [47 4/١ :قئاقحلا زمر]
 ءادتبا ياني مالسإلا نأل ؛هسفن همالسإب زرحأ ءاهيف مهنم ملسأ نمف «برحلا راد ىلإ انبهذ نإ يأ :هسفن زرحأ

 زرحأو «مهقاقرتسا الو «مهلتق زوجي الف ءاعبت همالسإب نوملسملا مهنأل ؛راغصلا هدالوأ ًاضيأ زرحأو «قاقرتسالا

 «هيلع نيرهاظلا دي نم ةيقيقحلا هدي تقبس هنألو "هل وهف لام ىلع ملسأ نم" :83ء هلوقل ؛هدي يف لام لك اضيأ

 دي ذإ ؛امکح هدي يف هنألو «ةمرتحم ةحيحص دي يف هنأل ؛يمذ وأ ملسم دنع ةعيدو هل ناك لام لك زرحأ كلذكو

 هنأل ؛دبع وهف «هدعب ملسأ نإو «نوملسملا هذحأي نأ لبق ملسأ اذإ اذهو «ظفحلا يف هل لماع هنأل ؛هديك عدوملا

 .كلملا ببس داقعنا دعب ملسأ

 .فنصملا هركذ ام مكحلاف «مهيلع انرهظ يح انيلإ جرخي ملو هرادب يبرحلا ملسأ :اهادحإ :لئاسم عبرأ انههو

 الإو «هل اعبت مهمالسإل ؛راغصلا هدالوأ الإ ءيف كانه هلام عيمجف «رادلا ىلع انرهظ مث املسم انيلإ جرخ :اهيناث

 يح هفلخ ام عيمجف «هراد ىلع انرهظ مث ءانرادب نمأتسم ملسأ :اهثلاث .مهدي ةحصل م ذا املس ةعدرأ اني

 = ملسم مهراد لحد :اهعبار .نيرادلا نيابتب مالسإلا يف هل مهتيعبت مدعو «ةمصعلا عاطقنال ؛ءيف هدالوأ راغص



 اهتمسقو مئانغلا باب 1 داهجلاو ريسلا باتك

 ريبكلا هدلو نود «يمذ وأ ملسم دنع ةعيد و ناک وأ 0 لام لكو هلفطو

 كلاملا دي عدوملا دي نأل

 .لتافملا ةدابعو ةراقعو اهلمحو هتجوزو

 امهنإف ءنيضرألاو رودلا الإ هل لكلاف «رادلا ىلع انرهظ مث ءادالوأو ًالاومأ مهنم ىرتشاو «نامأب يمذ وأ رجات =

 (ييع «حتف «صلختسم) .ءيف

 لام لك زرحأ كلذكو يأ :هعم لام لكو (ييع) .مالسإلا وهو مصاعلا دوجول راغصلا هدالوأ يأ :هلفطو
 لب رابكلا هدالوأ برحلا راد يف نييبرحلا نم ملسأ نم زرحي ال يأ :ريبكلا هدلو نود (نيع) .مصاعلا دوحول هعم
 ال ةيبرح ةرفاك اهنأل ؛هتجوز زرحي ال كلذكو ًاعبت همالسإب نيملسم اوسيلو نويبرح رافك مهنأل ؛نيمناغلل مه
 هنأل ؛اعيف لمحلا نوكي ال :يعفاشلا دنعو ءاهنم ءزج هنأل ؛اهلمح زرحي ال اذكو «قرتستف مالسإلا يف هل ةعبات
 ها ريغ رادار اعف یری اسلا ا فا فللام لاق هيو تملا كل زاك هيبأل اعين علطلف
 قئاقحلا زمر] .ةيئزجلا مدعل ؛لصفنملا فالخب «قرلا ءاقب يفاني ال مالسإلاو «ءاقبلا ةلزنمب عبتلا قح يف اذه ناكف

 (ييع) .قرتستف هل ةعبات ريغ ةيبرح اهنأل ؛اهزرحي ال يأ :هتجوزو (صلختسم) 0١
 (ئيع) .قرلا يف اهعبتيف اهنم ءزح هنأل ؛ًاضيأ لمحلا زرحي ال يأ :اهلمحو

 لاقو ءائيف نوكيف هراقع زرحي ال عي هراقع نودو يأ [(نيع ءط) .دصحي مل عرز نم هيف ام اذكو] :هراقعو

 يبألو «ناتياور فسوي يبأ نعو «دمحم نع ةياور وهو ءائيف نوكي الف لوقنملاك هدي يف هنأل ؛هل وه :يعفاشلا
 ىلع بم اذهو «ةقيقح هدي يف نكي ملف برحلا راد ةلمج نم وه ذإ ؛مفاطلسو رادلا لهأ دي يف راقعلا نأ :ةفينح

 ؛ًائيف نوكي دصحي مل عرز نم هيف ام اذكو ؛تبثت :دمحم دنعو «نيخيشلا دنع ةقيقح راقعلا ىلع تبنت ال ديلا نأ

 (حتفءييع) .رادلا لهآ دي يف هنأل
 ىلع درمت امل هنأل ؛لتاقملا هدبع ًاضيأ زرحي الو يأ[(ط) .اهلمحو ةلتاقملا هتمأو هدبع نودو يأ ] :لتاقملا هدبعو

 ييف ةعيدو وأ يبرح دي يف ًابصغ ناك امو «ىلوملل نوكي لتاقي مل ول هنأل ؛لتاقملاب ديقو ءهدي نم جرح هالوم
 «ةياور يف هعم فسوي وبأو ءًائيف نوكي ال :دمحم لاقو «ةفينح يبأ دنع ًابصغ يمذ وأ ملسم دي يف ناك اذإ اذكو

 (ةثالثلا ةمئألا فالح لتاقملا دبعلا يقو «مألا ءزج هنأل ؛اهلمحو ةلتاقملا هتمأ اذكو «ىرحأ يف ةفينح يبأ عمو

 (حتف) ٠٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .ًالام هنوك نع جرخي مل هنأل ؛مهعم رهاظلاو
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 ةمسقلا ةيفيك نايب يف يأ

 100 .قاتعلاك نيذاربلاو ناسرف هل ولو نامهس سرافللو مهس لجاّرلل

 محعلا سرف وهو نوذرب عمج

 ةمسقلا نايب درفأو ءطقف "لصف" ىلع ىفتكا اهضعب ينو «نثملا يف "ةمسقلا ةيفيك يف" خسنلا ضعب يف ديز :لصف
 :ةمينغلا مامإلا مسقي نأ ةمسقلا ةيفيكو «حيحصلا وهو انيعم عئاشلا بيصنلا لعج :ةمسقلاو ءاهبعش ةرثكل ؛لصفب
 (حتف «يشحم) .فنصملا هركذ يذلا ليصفتلاب نيمتاغلا نيب هسامخأ ةعبرأ مسقيو ءالوأ لاملا سمح زرفيو

 مهس لجارلل نوكي نأب نيمناغلا نيب يقابلا مسقيو ًالوأ اهسمخ زرفيف ةمينغلا مامإلا مسقي يأ ] :مهس لجارلل

 هلف «مادقأ ىلع يشاملا يأ بحصو بحاصك لحر ىلع عمجيو «سرافلا فالح لحارلا [(ييع ءط) .عامجإلاب

 ر ا ر ی ا جوع
 الإ ؛هيلع لاتقلل كرتشم سرفل مهسي الو [(ط) .لاتقلل اح اص اريبك احيحص هسرف ناك نإ] :نامهس سرافللو
 ابوصغم سرفلا ناك ول ام هقالطإ معو ءرحأتسملل مهسلاف «لوحدلا لبق رخآلا ةصح نيكيرشلا دحأ رحأتسا اذإ
 لاتقلل حلاص ريغ ًاضيرم وأ اريبك وأ اريغص ولف «لاتقلل اح اص سرفلا نوكي نأ طرتشيو ءارحأتسم وأ ًاراعتسم وأ
 .ارهم سرفلا ناك اذإ اذكو «لحارلا مهس هل ناك «هيلع

 .ةفينح يبأ دنع اذهو ءرثكأ وأ ناسرف هل ناك ولو نامهس الإ سرافلل ىطعي ال يأ هلبق ام. لصاو :ناسرف هل ولو
 هاور ءامهس لجارللو «مهسأ ةثالث سرافلل مهسأ الع هنأ م رمع نبا لوقل ؛مهسأ ةثالث سرافلل :الاقو

 .ةنالثلا تلاق هبو «ةعامجلا

 هاور «"امهس لحارلاو «نيمهس سرافلا ىطعأ لء هنإ" :لاق نأ ىلإ ربيح تمسق هو ةيراح نب عمجم لوق :هلو

 مهس عوكألا نب e وبأو دمحأ

 E ؛نيسرفل مهسي ناسرف هل ناك نم :فسوي وبأ لاقو «هانعم. ملسمو دمحأ هاور «لحارلاو سرافلا

 رييخ موي مهسي مل ياع هنأ :امهو «مهسأ ةسمخ ريبزلا ىطعأ لع هنأل ؛امك برحلا راد لحد نإ نيسرفلل مهسأ

 انوه ل يح :مهسأ ةعبرأ هاطعأ هنأ هدو ريبزلا ةياكح ن EE «دحاو سرفل الإ سارفألا بحاصل

 نب ءاربلا نألو ؛ليفنتلا ىلع لومحم وهف حص نئلو ,ةجح مزلي الف ءدمحأ هاور ؛هسرفل نيمهسو «ةيفص همأل
 اذهو «ةدحاو ةعفد نيسرفب ققحتي ال لاتقلا نألو ءدحاو سرفل الإ 5 هللا لوسر مهسي ملف «نيسرف داق سوأ

 (حتف «صلحختسم «يئيع) .سارفأ ةثالث ىلع مهسي ال
 همأ ام نيعي مجعلا ليخ :ءابلا رسكب نوذرب عمج ةمجعملا لاذلابو ةدحوملا حتفب نيذاربلا :قاتعلاك نيذاربلاو

 وهو «قيتع عمج نيعلا رسكب "قاتعلاك" :هلوقو «ديلبلا هب هبشيو «فكوي ندوكلا :هل لاقيو «نايمجع هوبأو

 - ىلإ فاضي ودعلا باهرإ نأل ؛مهسلا قاقحتسا يف ءاوس قاتعلاو نيذاربلا يأ «ليخلا مئارك نم يبرعلا سرفلا
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 ”يّصلاو ةأرملاو كولممللو ءةزواجلا دنع لجاّرلاو سرافلل ةربعلاو ءلغبلاو ةلحارلا ال
 رابتعالا يأ

 ١

 عيمج ىلع قلطي ليخلا مساو .(.:لافنألا) هللا ودع هب نوبه ليلا ٍطاَبر نمو :ىلاعت لاق امك ليخلا سنج =
 ءيبرعلا نم همأو نداوكلا نم هوبأ نوكي ام :نيجحلاو «فرقملاو نيجهملاو نوذربلاو يبرعلا يأ سرفلا عاونأ

 ماشلا لهأ نأل ؛"قاتعلاك نيذاربلا" :لاق امنإو ؛نداوكلا نم همأو ًايبرع هوبأ نوكي ام وه :نسحم نزو ىلع فرقملاو
 بلطلا يف يبرعلا نأل ؛ةربتعم امهنم دحاو لك يف ةعفنملا نأ :انلو ءاذاش اثيدح هيف اوورو «نيذاربلل مهسي ال :نولوقي
 (حتف ءصلختسم) 47/١[ :قئاقحلا زمر] .ايوتساف نيلأو ربصأ نيذاربلاو «ىوقأ برهاو
 مهسي ال :ذئنيح هريدقتو رحاب أرقي وأ «قاتعلاك ةلحارلا نوكت ال :مالكلا ريدقتو عفرلاب أرقي نأ لمتحي :ةلحارلا ال

 ؛ةيمسالا ىلإ ةيفصولا نم لقنلل وأ ةدحولل هيف ءاتلاو «ىثنأ وأ ناك اركذ لبإلا نم بكرملا :ةلحارلاو «ةلحارلا لحأل

 ناكف ءامهيلع لتاقي ال ذإ ؛اممي عقي ال باهرإلا نأل ؛لغبلاو ةلحارلا بحاصل مهسي ال :ىعملاو ءاهيلع فطع لغبلاو

 ٍ ' "00 47/١[ :قئاقحلا زمر] .لحارلاك امهبكار

 ولو ءاقافتا سرافلا مهس قحتسا ءالجار لتاقو ؛هسرف قفنف ءاسراف برحلا راد لحد ول ىح :خلإ سرافلل ةربعلاو
 غارفلا دعب هعاب ولو «سرافلا مهس قحتسي هنأ :ةفينح يبأ نعو «لحارلا مهس قحتسا ءاسرف ىرتشاف ءالحار اهلخد
 اسراف وأ الجار هنوك ربتعي :يعفاشلا دنعو «ناسرفلا مهس طقس لاتقلا لاح يف هعاب ولو ءناسرفلا مهس طقسي مل
 كلام لاق هبو «كلذ دنع لتاقلا لاح رابتعا بحوف «لاتقلاو رهقلا وه قاقحتسالا ببس نأل ؛برحلا ءاضقنا لاح

 فوقولا نألو ؛ربتعت الف ماودلا ةلاح اهدعب لاحلاو ءاه فوخلا مهقحلي هنأل ؛لاتق اهسفن ةزواحملا نأ :انلو .دمحأو

 ةزواجلا ماقيف «نيفصلا ءاقتلا لاح هنأل 47/١[ :قئاقحلا زمر] .ةعقولا دوهش ىلع اذكو «رسعتم لاتقلا ةقيقح ىلع

 .لاتقلا دصق ىلع ناك اذإ ًارهاظ هيلإ يضفملا ببسلا وه ذإ ؛هماقم

 برد مورلا لخادم نم لخدم لك ىلعو ؛ةكسلا ىلع عساولا بابلا :ةغل وهو «بردلا نع زواحتلا ةزواججاب دارملاو
 تزواح ول يح «برحلا رادو مالسإلا راد يأ نيرادلا نيب زجاحلا خزربلا وه انهه بردلا نم دارملا نكل امبورد نم

 (حتف «صلختسم) .مالسإلا راد يف اولخد بردلا برحلا لهأ زواج ولو «برحلا راد يف تلد بردلا
 (ييع ءط) .برحلا رادو مالسإلا راد نيب لصافلا بردلا نم لاصفنالا يأ :ةزواجما

 ءاوض اقلظما لئاق اذإ كولمملل يأ خضرلا :هلوق وهو «رحؤم أدتبملاو «هتافوطعم عم مدقم ربخ :خإ كولممللو

 وأ لتاقت تناك اذإ ةمأ وأ ةرح تناك ءاوس ةأرمللو «دلولا مأ دلو وأ ضعبلا قتعم وأ ابتاكم وأ اربدم وأ انق ناك
 اولتاق اذإ هوتعملاو نونجملا اذكو يبصللو «مهعاتم ظفحت وأ نيمناغلا مدخت وأ ىضرملا ىلع موقت وأ ىحرحلا يوادت

 ؛مامإلا ىري ام بسحب ليلقلا ءاطعلا يأ خضرلا نيروكذملا ءالؤهل يأ قيرطلا ىلع لد وأ لتاق اذإ يذللو مامإلا نذإب

 امأو ؛نيطعي يأ ةمينغلا نم نيذحيو ىحرحلا نيواديف ءاسنلاب وزغي ناك لء يبنلا نأ ام سابع نبا نع يور امل
 - لسمو دمحأ هاور «موقلا مئانغ نم ايذحي نأ الإ ءمهس ةأرملاو دبعلل نكي مل :ًاضيأ هنعو «نه برضي ملف «مهسلا
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 ىبرقلا ووذ مّدقو «ليبّسلا نباو ,نيكاسملاو ىماتيلل سمخلاو مهسلا ال خضرلا ٌيّمذلاو

 ماقم مئاق ىحرجلا اهتاوادم نكلو ءاعبط لاتقلا نع ةزحاع تناك نإو ةأرملاو «نولتاقي اوناك اذإ ءالؤهل خضريو =

 امل ؛مهسلا ءالؤهل ىطعي ال يأ "مهسلا ال" :هلوقو ء«قيرطلا ىلع هتلالدب وأ لاتقلاب الإ هل ىطعي ال يمذلاو «لاتقلا

 ام نأل ؛ةميظع ةعفنم هتلالد يف ناك اذإ مهسلا ىلع ىلع دازي هنإف ءيمذلا ةلالد يف الإ مهسلا خضرلاب غلبي الو ءانيور

 ىورو «نايبصللو هعم اولتاق دوهيلا نم موقل مهسأ ل هنأ يذمرتلا ىور :تلق نإف .غلب ام ًاغلاب ىطعيف ةرجأ هذعأي

 (حتف) [4؟/١ :قئاقحلا زمر] .خضرلا ىلع لومحم هلك :تلق .ًاضيأ يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ

 (ييع) .مامإلا هاري ام بسح ىلع مهل يطعي بيصنلا وهو نيتمجعملاب :خضرلا

 اكل نو معآ هت نا نام اا ا هع ورا سا ريا |: ينال سمخلاو
 نايب يف ع ورش [(نيع «ط) .زاج مهتحجاحل نيمناغلل هفرص ولو دحاو فنصل هفرص زاحو مهس مهنم دحاو

 هو الا نعم هسا ةثالث ىلع نسخا سقي يآ او مامإلا هزرفأ ناك يذلا نسا كد

 ٍءائَش نم ْمُكْمِتغ اَمنأ اوُمَلْعاَو :ىلاعت هلوقل مو مهتم دقلاو لكلا يطيق ليلا نبال مهسو نيك اجلا
 سمخب :يعفاشلا دنعو «(٠٠:لافنألا)  ليِبّسلا نب او نيِكاَسَمْلاَو ىَماَنْيْلاَو ىَبْرقْلا يِذِلَو ٍلوُسَدلِلَو ُهَسُْمْح هلل نأف

 يقابلاو «نيملسملا حلاصم ىلإ هفرصيو «امإلا هيف هفلخي الت يبلل مهسو «ىبرقلا يوذل مهس ءاساخلا نامت

 يبل كلذ نوكيو «نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب مسقيو «مهينغو مهريقف ىبرقلا يوذ يف يوتسيو «ةئالثلل
 .ريقفلاو غلا نيب ب ةنسلا يف الو باتكلا يق قرفي مل هنأل ؛ ؛مهريغل نوكي الو «بلطملا ئبو مشاه

 مشاه يب رشعم اي" :الكلع لاقو «ةودق مهي ىفكو ءانلق امك مهسأ ةثالث ىلع سمخلا اومسق ةعبرألا ءافلخلا نأ :انلو

 هل تبثي نم قح يف تبثي امنإ ضوعلاو "سمخلا سمخب اهنم مكضوعو «مهحخاسوأو سانلا ةلاسغ مكل هرك هللا نإ

 انإ :الاقف لفون ىب نم معطم نب ريبجو «سمه دبع ىب نم هد نامثع الع هءاح هنأ دروو «ءارقفلا مهو ضوعملا
 ال مهفإ" :لاقف ؟انتمرحأو مهتيطعأ كلاب امف ءاوس كيلإ ةبارقلا يف بلطملا ونبو نحن نكل «مشاه ىب لضف ركنن ال
 ؛ةبارقلا برق ال ةرصنلا برق صنلا نم دارملا نأ لدف «"مالسإلاو ةيلهاحلا يف" هعباصأ نيب كبشو "اذكه يعم اولازي

 (حتف «صلختسم) 47/١[ :قئاقحلا زمر] .ًاعامجإ ناكف «ةباحصلا نم رضحم.ءافلخلا ةمسق ناكف

 ءارقفلا مدق يأ «ةثالثلا فانصألا ىلإ "مهيلع" فو «ىبرقلا يوذ ىلإ عجري "مهنم" يف ريمضلا :خإ ىبرقلا ووذ مدقو

 ؛ىماتيلا مهس يف نولحدي ىبرقلا يوذ ىماتي نأ :لصاحلاو «ةروكذملا ةثالثلا فانصألا ىلع لء يبلا ةبارق يوذ نم

 يوذ ءارقف نكلو «ليبسلا ءانبأ مهس يف نولخدي ليبسلا ءانبأو «نيكاسملا مهس يف نولحدي ىبرقلا يوذ نيكاسمو

 :يواحطلا لاقو «يحركلا رايتخا وهو «حصألا وهو «مهيف نولخدي نيذلا ىلع نومدقي فنص لك نم ىبرقلا
 ءاينغأ يأ "مهئاينغأل قح الو" :هلوقو «مهئاينغأك مهل لحي الف «ةقدصلا ليبق نم هنأل ؛مهنم ريقفلا مهس طقس -

 (ئيع «حتف «صلختسم) .دمحأو كلام لاق هلوق لثمو «مدقت امك يعفاشلل ًافالخ ؛ىبرقلا يوذ
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a Eع يبلا مهسو ,كربتلل ىلاعت هللا ركذو «مهئاينغأل قح الو  
 ىبرقلا ىوذ ءاينغأ يأ مشاه يب نم

 ءاوذحأ ام سمح «نذإ الب مهراد ةعنم وذ عج لخد لإو .يفصلاك هتومب طقس
 مامإلا نذإ »لب يأ برحخلا لهأ نيملسملا نم ةعامج يأ

 يأ :مهيلع مهنم (نيع «ط) .ةثالثلا فانصألا ىلع مهءارقف يأ [(نييع)ىرقلا ووذ :هلوق نم لدب عفرلاب] :ءارقفلا

 يف ىلاعت هللا ركذ يأ :كربتلل ىلاعت هللا ركذو (نييع) .ليبسلا نباو ن نيكاسملاو ىماتيلا مهو ةثالثلا فانصألا ىلع

 لوق نع زارتحا اذهو «هرکذب اكربت مالكلا جارحإل نعي «كربتلل 4(ُهَسُمْح هلل ناف ميش نم ْحُتمِنَغ امن اوُمَلْعاَو :هلوق

 ةمسقلا تناك نإ ةبعكلا ةرامع ىلإ فرصي ىلاعت هللا مهسو «ماهس ةتس ىلع سمخلا مسقي :لاق هنإف «ةيلاعلا يبأ

 مهسلا اذهف «ىلاعت هللا ىلإ ةفاضم عاقبلا هذه نأل ؛ةمسقلا عضوم نم برقت «ةدلب لك يف عماجللا ةرامع ىلإو ءاهورقب

 روغثلا دس يف فرصي لوسرلا مهسو هللا مهسو مهسأ ةسمخ ىلع مسقي :لاق هنإف دمحأ لوق نعو ءاهيلإ فرصي

 (ندعم «صلحختسم) .روسجلا ءانبو راهنألا يركو ةاضقلاو ةازغلا قازرأو

 ىلع بترم (۸:نوقفانلا) «ِهِلوُسَرِلَو :ىلاعت هلوق يف مكحلا نعي «قتشممب قلع مكح هنأل :لإ التلع يبنلا مهسو
 نع باوجلا جرح هبو «هدعب لوسر الو «روهشملا وه امك ةلاسرلا وهو قاقتشالا ذحأم ةلع ىلع لديف «قتشملا
 ءايلاو ءافلا رسكو داصلا حتفب "يفصلاك" :هلوقو «ةلاسرلا يهتني ثيح ةفيلخلل تباع لوسرلا مهس نأ يعفاشلا لوق

 تنب ةيفص ىفطصا امك «ةيراح وأ فيس وأ عرد نم ةمينغلا نم هسفنل هيفطصي #تِلَع يبلل ناك ام وه «ةددشملا

 يفصلا طقس امك يأ ءردبلا مئانغ نم راقفلا اذ ىفطصاو ءاهجوزتو اهقتعأ مث ربيخ مئانغ نم بطخأ نب يبيح

 (حتف «صلختسم) 471/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلع عمجم اذهو «ةمينغلا نم ايش هسفنل مامإلا ىفطصي الف

 (ئيع) .هدعب لوسر الو ةلاسرلاب هقحتسي ناك لء هنأل :هتومب

 (ٰييع «ط) .ةمينغلا نم هسفنل هيفطصي التلع ناك يذلا يفصلا طقس امك يأ :يفصلاك

 نيتحتفب :ةعنم وذ.ةرشعب ةوق اه لاو «ةعبسب اهل ةوق ال يلا ةعامجلا ردق هنأ فسوي يبأ نع :خلإ عمج لخد نإو

 مه نذأ امل هنأل ؛سمخي هنأ روهشملاف «مامإلا نذإب اولد ول مهنأل ؛"نذإ الب" :هلوقب ديقو «ةوق يأ نونلا نكست دقو

 هنأل ؛مامإلا مهل نذأي مل نإو سمح ءائيش اوذخأف «ةعنم ال ةعامج لحد اذإ نعم او «دادمإلاب مهترصن مزتلا دقف مامإلا
 دنعو «نيملسملاب انهو هيف ناك مهلذح ول ذإ ؛مقرصن مامإلا ىلع بجي هنألو «ةمينغ تناكف «ةبلغو ار ذوحأم

 .طقف نذإلاب الإ سمخي ال :ةئالثلا

 مامإلا نذإ ريغب نيريغم برحلا راد نانثالا وأ دحاولا لحد اذإ امك «ةعنم بحاص عمجلا نكي مل نإو يأ :ال الإو
 ا ا دحاو لحد ولو ءارهق ةوحأملا لا 4 ةمينكي سيلو «ةقرسو سالتحا هنأل ؛سمخي مل

 (صلختسم ؛ييع) .ةعنماك راصف «دادمإلاب ممهرصن مزتلا نذإلاب هنأل ؛سمخي روهشملا ىلعو «ةياور ف سمخبي ال



 ةمسقلا ةيفيك ۱۷۹ داهجلاو ريسلا باتك

 مرا وحل دمع :ةّيرّسلل هلوقبو ههّيِلس هلف اليتق لتق نم :هلوقب لفني نأ مامإللو
 لحر ةئام عبرأ يهو هل وهف ائيش ذأ نم و اثح لاتقلا تقو هل بدنيو يأ

 هر ا ل ا دل EER EO EOD ا نيف زا رخالا دعب شو ,سمخلا دعب

 نيتحتفب :لفنلاو «ناتحيصف ناتغل ,ديدشتلاب ًاليفنت هلفنو «فيفحتلاب ًالفن لفن :لاقي :إ لفني نأ مامإللو
 ىلع دئاز ءيش ءاطعإ ليفنتلاو «مالسإلا رادب زارحإلا لبق نوكي نأ ليفنتلا زاوح طرشو «لافنأ هعمجو ةمينغلا

 «هبلس هلف ًاليتق لتق نم :لوقي ناب همهس ىلع ءيش ةدايزب التاقم دعي نأ مامإلل بحتسي يأ «نيمئاغلا ماهس

 :بلسلاو «(٠۳:فسوي) «ارْمَح رِصْعَأ 5 يّنِإإَ» :ىلاعت هلوق يف امك «هيلإ لوؤي ام رابتعاب ًاليتق لباقملا يعسو
 حالسلا نم هنرق نم لتاقلا هذخأي ام :حالطصالا يفو «بالسأ هعمج بولسملا يعم. ماللا نكست دقو نيتحتفب

 .فنصملا هركذي امك «بايثلاو

 بودنم وهو «لاتقلا ىلع ضيرحت هنأل نمي دع كلنا را فصلا رأ را كا لج :ةيرسلل لوقي نأبو

 «لاتقلا ىلع ليفنتلاب تل ضرحو «(٠٠:لافنألا) ِلاَئَقْلا ىلع َنيِنِمْوُمْلا ٍِضَرَح بلا اهب اهي ايو :ىلاعت هللا لاق «هيلإ

 دعب عبرلا ب هللا لوسر لفنو «ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور ,"هبلس هلف ةنيب هيلع هل ًاليتق لتق نم" :لاقف
 دمحأ هاور «ثلثلا ةعحرلا فو «عبرلا ةيادبلا يف التل لفني ناكو ءدوادوبأو دمحأ هاور «هتعحر ف سمخلا

 امنإو ءزاح «لكلا عبرب لفن ول هنأل ؛ارهاظ طرشلا ليبس ىلع سيل "سمخلا دعب" :هلوقو «هحام نباو يذمرتلاو
 .ىلوأ اذهف ءزاج «لكلاب ةيرسلل لفن ول هن أ ىرت الأ ءاقافتا كلذ عقو

 هسفن مامإلا لخديو «هل وهف ًائيش ذحأ نم :لوقي وأ «ريناندلاو مهاردلاك انه ركذ ام ريغب ليفنتلا نوكي دق مث

 ملكتملا نأل ؛بلسلا قحتسي ال سايقلا يفف «كلذ لاق ام دعب الحر هسفنب لتق ول ىح «هبلس هلف ًاليتق لتق نميف
 قاقحتسا باب نم وه امنإو ءءاضقلا باب نم سيل هنأل ؛قحتسي ناسحتسالا يقو «همالك مومع يف لحدي ال

 يلف انأ هتلتق نم :لاق اذإ ام فالخب «مهتي الف اخضر وأ امهس ةمينغلا قحتسي نم لك هيف لحدي اذههو «ةمينغلا

 O ا ا ل ا حما

 بلسلا قحتسي ال نح «هلتق احابم لوتقملا ناك اذإ هلتقب بلسلا قحتسي اغنإ مث «هسفن زيم هنأل ؛لحدي ال ثيح

 ضقن يذلا يمذلاو مهركسع يف رحاتلاو «مهنم ريجألاو ضيرملا لتقب قحتسيو «نيناحباو نايبصلاو ءاسنلا لتقب
 (ييع) .هلوقب لفني نأ هل زوجيو يأ :هلوقبو (حتف) 477/١[ :قئاقحلا زمر] .مهيلإ جرحو دهعلا
 (ط) .لكلاب ةيرسلا لفني نأ هل نأل ؛ديقب سيلو سمخلا عفر دعب يأ :سمخلا دعب

 ةعبرأ نم وأ لكلا نم لفني نأ زوجي زارحإلا لبق نأل ؛زارحإلا دعب :هلوقب ديق :لإ زارحإلا دعب لفنيو
 قح الو «رادلا يف زارحإلاب دكأت دق نيمناغلا قح نأل ؛سامخألا ةعبرأ نم لفني نأ هل سيل زارحإلا دعبو «سامخألا

 - عفدلا :لوقن انأل ؛ زوجي ال ًاضيأ وهو ةثالثلا فانصألا قح لاطبإ هيف ة :لاقي ال ؛هنم لفني نأ زاجف سمخلا يف مهل



 ةمسقلا ةيفيك ۷۲ داهجلاو ريسلا باتك

 .هعم امو هحالسو هبايثو هبكرم وهو «لفني مل نإ اهنم لكلل بلسلاو «طقف
 بلسلا يأ لتاقلل هب مامإلا ةيرسلا

 ريقفلل هفرصف لتاقم ريغ ريقفل هفرص زاح اذإف «نيعم ريغ ريقف قحتسملا نأل ؛ءارقفلا نم مهنأ رابتعاب ةازغلا ىلإ =

 (حتف) ٤۲۸/١[ :قئاقحلا زمر] .اضيأ سمخلا نم لفني ال :كلامو يعفاشلا دنعو «ىلوأ لتاقللا
 (ييع «ط) .سامحألا ةعبرأ نم ال يأ :طقف
 «هيف ءاوس هريغو لتاقلا «ةمينغلا ةلمج نم وهف «لتاقلل لوتقملا بلس مامإلا لعجي مل نإ يأ :اهنم لكلل بلسلاو

 سفن هب تباط ام الإ كليتق بلس نم كل سيل" :ةملس يبأ نب بيبحل التفع هلوقل ؛اندنع مئانغلا ةمسق مسقيف
 ًاليتق لتق نم" :التفع هلوقل ؛البقم هلتق دقو هل مهنه نأ لهآ نم ناك اذإ لئاقلل بلسلا :يعفاشلا لاقو ."كمامإ

 هنألو ءانيور ام :انلو ءدمحأ لاق هبو «هريغ نيبو هنيب توافتلل اراهظإ هب صتخيف ءالاتق رثكأ هنألو «"هبلس هلف
 ‹«ليفنتلا لمتحي هاور امو «مئانغلا ةمسق مسقي نأ بجوف «مالسإلا ةمينغ ناكف «مالسإلا شيج ةوقب ذوحأم

 (حتف «ٰييع) . .ًالبقم لتقلا طارتشا هاور اميف سيلو «نيثيدحلا نيب اقيفوت هيلع لمحيف

 عم هبكرم بلسلا يف لخدي يأ [(ييع «ط) .ةلآلاو جرسلا نم هيلع امو لوتقملا بكرم يأ ] :هبكرم وهو
 ةباد ىلع همالغ عم ناك ام كلذكو «بلسب سيلف كلذ ادع امو «ةبادلا ىلع هعم امو هحالسو هبايثو جرسلا

 ٤۲۸/١[ :قئاقحلا زمر] .هتيب يف امو هدبع كلذكو «ىرحأ



 هماكحأو رافكلا ءاليتسا ۴۳¥ داهجلاو ريسلا باتك

 رافكلا ءاليتسا باب
 هماكحأ نايب 2 يأ

 انبلغ نإ كلذ نم هدجن ام انكلمو ءاهوكلم «مهلاومأ اوذحأو موّرلا كرتلا ىبس
 ا مررل رلا لاومأ كرتلا ي

 5ظ5ظش انبلغ نإف 50000 ,مهرادب اهوزرحأو ءانلاومأ ىلع اوبلغ نإو «مهيلع
 ر لما راني يأ“ ویا اك ل بلا شا عقلا
 يعلو غم لوعفملاو لعافلل ردصملا ةفاضإ نم وأ لعافلل ردصملا ةفاضإ ليبق نم ةفاضإلا :رافكلا ءاليتسا باب

 ىلإ راحدالاب ًالآمو «لاملاب عافتنالاب ًالاح لحما ىلع رادتقالا نع ةرابع :ءاليتسالاو .ضعب ىلع مهضعب يلوتسي نأ

 امو ءيكرت عمج كرتلا [(ييع) .يمور عمج وهو «مورلا ىراصن يأ ] :مورلا كرتلا ىبس (حتف) .يناثلا نامزلا
 «سنج مسا هنأ راتخملاو «عمج مسا هنإ :ليقو «عمج هنإ :ليق :لاوقأ ةثالث هيف ءءايلا وأ ءاتلاب هدحاو نيبو هنيب قرفي

 اوذحأو «مورلا رافك كرتلا رافك ىبس اذإ يأ «نيدلب نم رافكلا اممب دارملا نأل ؛يقافتا مورلاو كرتلاب دييقتلاو

 دمحم نعو ءال وأ كلذ دق نع ناك ءار اقلط رقاب يبرحلا كلمي يبرحلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ءاهفوكلمبي «مهلاومأ

 مهل تبثي كلما نأ فنصملا مالك نم رهاظلاو «هدقتعاو كلذ ىأر اذإ هكلمب امنإ :ليقو ءالصأ هكلمب ال :"رداونلا" يف

 (حتف) .كلملا ببس وهو «حابم لام ىلع ءاليتسالا دوجول ؛زارحإلا لبق ضعب ىلع مهضعب ءاليتساب
 نحن انبلغ نإ يأ :خلإ هدجن ام هانكلمو (نيع) .كلملا ببس حابملا ىلع ءاليتسالاو ةحابم مهلاومأ نأل :اهوكلم

 نم هدجن ام انل لحو ءانكلم «مهرادب اهوزرحأو «مهلاومأ اوذحأو «مورلا نم اوبس ام دعب كرتلا ىلع نوملسملا

 ءةيلصألا مهاومأ رئاس كرتلا ىلع كلمن امكف «كرتلل ةيلصألا لاومألاب تقحتلا اهنأل ؛مورلا نم لاومألاو ايابسلا

 (ييع ‹«صلختسم) .مهاومأو مورلا ايابس نم امج قحتلا ام كلمن اذك
 نأل :خلإ مهرادب اهوزرحأو (نيع) .مهلاومأ نم هوذحأ وأ مورلا نم كرتلا هابس يذلا نم يأ :كلذ نم

 ةلأسملا ديقو «هنوكلميف موصعم ريغ الام انلاومأ مهقح يف يقبف امي اوبطاخي مل مهو ةيعرشلا ماكحألا نم ةمصعلا

 ءلاومألا اودرتساف «زارحإلا لبق مهيلع نوملسملا رهظ ول ىح ءاهوكلمي مل برحلا رادب زارحإلا لبق هنأل ؛زارحإلاب
 ءاليتسالا دورول ءاهتناو ءادتبا ةروظحم ءايشألا هذه نأل ؛اموكلعب ال :يعفاشلا لاقو «ءيش الب اهكلال نوكت اهنإف

 زارحإلا دعبو «هب عافتنالا نم هنكمتل ملسملا لام ةمصع نأ :انلو «كلملل ًاببس حلصي ال روظحملاو «موصعم لام ىلع
 (حتف) 479/١[ :قئاقحلا زمر] .اهفوكلميف ةحابإلا لاومألا يف لصألاو «هنكمت لاز مهرادب

 نوملسملا دحوف «مهرادب اهوزرحأو ءانلاومأ اوذحأ ام دعب برحلا لهأ راد ىلع انرهظ نإف يأ :خ! انبلغ نإف

 اهوذحأ «ةمسقلا دعب اهودجو نإو ؛«ءيش ريغب مه يهف «نيملسملا نيب ةمينغلا مامإلا ةمسق لبق مهلاومأ نوكلاملا

 دعب تدحو نإو «ءيش ريغب كل وهف «ةمسقلا لبق تدجو نإ" 5 سابع نبا ةياور يف 3ع هلوقل ؛ةميقلاب

 - هل ارظن ءيش ريغب ذحألا قح هل ناكف «هاضر ريغب تلاز مدقلا كلاملا دي نألو «"ةميقلاب كل وهف ةمسقلا



 هماكحأو رافكلا ءاليتسا ١ اب داهجلاو ريسلا باتك

 رتشا ول نمشلابو «ةميقلاب اهدعبو ءاناَج هذحأ ةمسقلا لبق هكلم دجو نمف «مهيلع
 CC لذب الب هكلم ذخأ يأ انم ي

 ر . ذخأ ءارشلاو رسألا رركت نإف .هشرأ ذخأو هنيع ئقف نإو مهنم ٌرحات
 لوألا ىرتشملا مهراد لحاد

 SEAS E E NT ا «نينمثلاب ميدقلا مث مث «هنمشب يناثلا نم
 امم هيلع همايقل

 «نيبناجلا نم رظنلا لدتعيل ؛ةميقلاب ذحأيف «صاخلا هكلم ةلازإو «هنم ذوخأملاب ًاررض ةمسقلا دعب ذحألا يف نأ ال =

 نعو «نيهحولا يف اناج هذخأي :يعفاشلا لاقو «ةميقلا ريغب ذحأيف ءررضلا لقيف ؛ةماع ةمسقلا لبق ةكرشلاو

 (ييع «صلختسم) .ةمسقلا دعب كلاملل قح ال :دمحأ

 مامإلا ةمسق لبق يأ :ةمسقلا لبق (ييع) .مهرادب اهوزرحأو انلاومأ ىلع اوبلغ نيذلا رافكلا ىلع يأ :مهيلع

 لاملا كلذ ىرتشاف «ةروكذملا ةروصلا يف برحلا راد رجات لحد نإ يأ :نمغلابو (نييع) .نيملسملا نيب ةمينغلا

 نإو ءرحاتلا هارتشا يذلا نمثلاب ذحأ ءاش نإ :رايخلاب لوألا كلاملاف «مالسإلا راد ىلإ هحرحأو «برحلا لهأ نم

 ولو «ضرعلا كلذ ةميقب ذحأ «ضرعب هارتشا نإو «دقنب هارتشا اذإ اذهو اناج ذحألاب ررضتي هنأل ؛كرت ءاش

 .ودعلا هبهو ول اذكو «هسفن ةميقب هذخأي ادساف عيبلا ناك

 لكب هذحأي «دبعلا نيع شرأ رحاتلا ذحأو رومأملا دبعلا نيع جرحأ ولو يأ «هلبق امه لصاو :هنيع ئقف نإو
 :دمحم نعو «ضبقلا دعب حيحص كلم يف نمثلا نم ءيش اهلباقي ال فاصوألا نأل ؛هنم ايش طحي الو «نمثلا

 ءايميق ناك اذإ هلك اذهو ءرجشلا عطق وأ ءانبلا يرتشملا مده اذإ عيفشلا يف امك «نمثلا نم شرألا ةصح طقست

 .ادساف وا احم علا ناك رع اقلط تقلا كالاكا هذي ل .ءافعوو ارفف ك ارح دقو الق ناك ولف

 (ٰييع) .هنيع شرأ ودعلا نم يرتشملا رحاتلا ذحأ يأ :هشرأ ذخأو (نييع «حتف « «صلختسم)

 ايا واهم اإ هجر و قلاب ديز مهنم هارتشاف ءودعلا هرسأ "دلاخ"ل دبع هتروص :خلإ رركت نإف

 لحرلا بهو اذإ امك «هكلم ىلع درو ام رسألا نأل ؛ورمع نم هذحأي نأ دلاخل سيلف «فلأب ورمع مهنم هارتشاف

 ديزل نكلو «هتبه يف يناثلا عجري مل ام ليبس هيلع لوألا بهاولل سيلف «رحآلا نم هل بوهوملا بهوف ءائيش رحآل

 دلاح وهو ميدقلا كلاملا ذحأي مث .هكلم ىلع درو رسألا نأل ؛فلألا وهو «هاطعأ يذلا نمثلاب ورمع نم هذحأي نأ

 يناثلا يرتشملا نم صيلختلاب :يناثلاو «لوألا ءارشلاب :امهدحأ :نينمثلاب هيلع ماق هنأل ؛ءاش نإ ديز نم نيفلأب

 تبث ذحألا قح نأل ؛هذخأي نأ ميدقلا كلاملل سيل «يناثلا رحاتلا نم لوألا يرتشملا هارتشا ول اذكو ءاممي هذحأيف

 (ٰييع« صلختسم) .هنم ديدحا ءارشلاب هكلم اغإو ؛مسقلا هكلم دعي ملو «لوألا كلم دوع نمض يف مدقلا كلاملل

 مث مهراد هولخدأو ءايناث ودعلا هرسأ مث ءانراد هلخدأو 00 هارتشاف ءادبع ودع رسأ نأب :ءارشلاو رسألا

 (ينيع) .يناثلا يرتشملا نم لوألا يرتشملا ذخأ يأ :لوألا ذخأ (ييع) .انراد هلخدأو لجر هارتشا
 (ط «يئيع) .لوألا يرتشملا نم ءاش نإ عدقلا كلاملا هذحأي لوألا هذحأ اذإ يأ :ميدقلا مث 9



 هماكحأو رافكلا ءاليتسا 0¥ داهجلاو ريسلا باتك

 دن نإو .كلذ عيمج مهيلع كلمنو ءانبتاكمو اندلو مأو انربدمو انرح اوكلمي ملو
 درشو بره يأ رافكلا ىلع يأ ةبلغلاب نوملسملا نحن يأ ةبلغلاب رافكلا يأ

 .هوكلم «هوذحأف “لمح بلا
 هيلع ءاليتسالا ققحتل لمجلا ةبادلا هب دارملا رافكلا ىلإ

 ببس نأل ؛انيبتاكمو اندالوأ تاهمأو انيربدمو انرارحأ انيلع ةبلغلاب برحلا لهأ كلمي ال يأ :خلإ انرح اوكلمب ملو

 رئاس اذكو هسفنل موصعم رحلاو ءاحابم الم يضتقي اضيأ كلملا ببسف «هلع يف الإ همكح ديفي ال ءيش لك

 ءانبتاكمو انربدم كلمي :دمحأو كلام لاقو «لامم اوسيل ءالؤهف ءهجو نم مهيف تبث دق ةيرحلا نأل ؛نيروكذملا

 .مهيديأ يف اهعدي الو «ةميقلاب اهديس اهذحأي الإو ءدلولا مأ مامإلا يدفي :كلام نعو «ةميقلاب ديسلا اهذحأيو

 نأل ؛بتاكملاو دلولا مأو ربدملاو رحلا نم مهياقر كلمن مهيلع انرهظ نإ يعي "كلذ عيمج مهيلع كلمنو" :هلوقو

 «هديبع ديبع ىلاعت هللا مهلعجف هللا دابع اونوكي نأ اوفكنتسا مهنأل ؛مهرفك ىلع ءازج مهتمصع طقسأ عرشلا

 اوناك نإو «نيملسم اوناك نإ مهنع ةيفتنم ةيانحلا هذه :تلق نإف ءانيبتاكمو انيربدم نع ةيفتنم ةيانحلا هذهو

 (ئيع «صلختسم) .انديبع مهتروريصل مهرفك لابو اوقاذ مهرفك ريدقت ىلع :تلق «مهنع ةيفتنم تسيلف ارافك
 (ط) .نيملسم ولو ةنقلاو نقلا نوكلميو اناج كلاملا ذخأيف هجو نم مهتيرحلا :انبتاكمو
 (ييع «ط) .ةمصعلا مدعل مه بتاكملاو دلولا مأو ربدملاو رحلا نم :كلذ عيمج

 «هوذحأف رافكلا ىلإ ملسملا ريعب رفن اذإ يأ ءرفن اذإ برض باب نم ادن ريعبلا دن نم ذوحأم :خلإ مهيلإ ن نإو

 .هنوكلميف «كلملل لحم وهف ءانراد نم جورخلا دنع رهظي هسفن ىلع دي ريعبلل سيل ذإ ؛داليتسالا ققحتل ؛هوكلم

 مالسإلا راد نم لصفنا امل هنأل ؛ةفينح يبأ دنع هوكلمي مل «هوذحأف ملسملا دبع يأ نق مهيلإ قبأ نإو :هلوقو

 يف كلملا تبثي مل اذإو ءدمحأو كلام لاق هبو «لاومألا رئاسك ءاليتسالاب هوكلمب :الاقو «هسفن ىلع هدي ترهظ

 وأ «هدي يف نم ملسأ ام دعب هدحجو وأ ىرتشم وأ ناك امونغم ءيش ريغب عقلا ىلوملا هذخأي ةفينح يبأ دنع دبعلا

 نكمي ال هنأل ؛لاملا تيب نم هدي يف ناك نم ضوعي «ةمسقلا دعب ًامونغم هدجو نإ نكلو ءايمذ راص ام دعب
 همعز يف نأل ٤١١/١[ :قئاقحلا زمر] .قبآلا لعج كلاملا ىلع هل سيلو «نيمناغلا عامتحا رذعتل ؛ةمسقلا ةداعإ

 .هسفنل ًالماع ناكف هكلم هنأ

 راد نم نقلا اوذحأ ول اذهو «تلاز دقو هدي مايقل هب هعافتنا ةرورض كلاملا قحل تناك امنإ ةمصعلا نأ :امهل

 دي تلاز دقو «عافتنالا نم هل ًانيكمت هيلع ىلوملا دي ققحتل هسفن ىلع هدي رابتعا طوقس نأ :هلو «هوكلم مالسإلا
 دي نأل ؛مالسإلا راد نم ذوحأملا فالخب :كلملل الحم قبي ملف ءاموصعم راصو .هسفن ىلع هدي رهظف «هنع ىلوملا

 ؛نقلا صحو «كلذك ةنقلا يف مكحلا نأل ؛يقافتا نقلاب دييقتلاو «هدي روهظ عنميف «رادلا لهأ دي مايق ةيقاب ىلوملا

 هوذخأ اذإ اميف فالخلاو ءاقافتا هنوكلمب ال ةمذلا لهأ ىلإ قبأ ول هنأل ؛"مهيلإ" :هلوقب ديقو ءرثكأ هيف قابإلا نأل

 (حتف «صلختسم) .ًاقافتا هنوكلمب الف ًارهق نكي مل اذإ امأ ؛هوديقو ًأرهق



 هماكحأو رافكلا ءاليتسا ۱۷٦ داهجلاو ريسلا باتك

 دبعلا ذخأ مهنم هلك لحجر ىرتشاف «عاتمو سرفب قبأ ولف ءال «نق مهيلإ قبأ ولو
 كلاملا يأ رافكلا نم يأ وا دبعلا يأ بره

 0 مهراد هلخدأو انمؤم ادبع ْنمأتسم ع اتبا نإو .نمئلاب هريغو ءاناحب
 ايمذ وأ انراد يف نمأتسم يبرح يأ ىرتشا يأ ةفينح يبأ دنع هوكلم مهنأل ءيش ريغب يأ

 هنوكلمي هدادترا دعب قبأ ولو ةفينح يبأ دنع هنوكلع ال يأ [(نيع ء«ط) .ارهق هوذحأف ملسم قيقر يأ ] :ال نق

 دبع قبأ اذإ يأ هنوكلمي ال دبع قبأ ولو :هلوق ىلع عيرفت اذه :خإ سرفب قبأ ولف (نييع ءط) .ًاقافتا ذحألاب

 ذخأي ىلوملا نإف ءانيلإ هجرخأو رجات هلك كلذ ىرتشا مث «هلك كلذ برحلا لهأ ذحأف ,عاتمو سرف هعمو مهيلإ

 ام ىلع ءانب ءءاش نإ نمشلاب اضيأ دبعلا ذخأي :الاقو ءاقافتا نمثب عاتملاو سرفلاو «ةفينح يبأ دنع ءيش ريغب دبعلا

 هدي ترهظ امل دبعلا نأل ؛اناحم لكلا ذحأي نأ هلوق ىلع يغبني ناك ليق نإف .هل فالح امهدنع هنوكلمي مهنأ نم رم

 قرلا نأل ؛كلم الب دي هل راص هنأ هتياغ نأب بيحأو «رفاكلا دي روهظ عنتمتف هدي يف ام ىلع ترهظ هسفن ىلع

 «قرلا وهو «يقانملا عم هسفن ىلع دبعلا دي ترهظ هنأ باوجلا لصاح «ءاليتسالاب هدي يف ام رافكلا كلميف هيفاني

 (حتف «صلختسم) .لاملا قح يف ةرهاظ ريغ هسفن قح يف ةرهاظ اهانلعجف «هحو نود هجو نم ةرهاظلا تناكف

 (ييع) .عاتملاو سرفلاو دبعلا نم انركذ ام لك يأ :مهنم هلك
 (ييع) .عاتملاو سرفلا وهو دبعلا ريغ ذحأ يأ :هريغو
 «نامأب انراد يبرحلا لحد :ىلوألا ,"قتع" :هلوق لكلا نع باوحلاو ءلئاسم ثالث انه :خلإ نمأتسم عاتبا

 دبعلا نع نمأتسملا كلم ةلازإ نأل ؛قتعي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع قتع «برخلا راد لدار هام ديف یرتشاف

 هدي يف يقب «برحلا راد يف هلوحدب عيبلا ىلع ربجلا ةيالو تعطقنا اذإف «عيبلا وهو «نيعم قيرطب ةقحتسم تناك

 لوزي مالسإلا راد يف ناك امف «بحاو رفاكلا لذ نع ملسملا صيلخت نأ :ةفينح يبألو «ناك ام ىلع ًادبع

 تهتنا «برحلا راد يف لحد اذإف «مالسإلا راد يف ماد ام موصعم نمأتسملا لام نأل ؛عيبلاب ةلازإلا وهو «ضوعلاب

 .قتعيف «قتعلاب ةلازإلا قحتساف «هكلم نع هجارخإ نع يضاقلا زجعو «نامألا ءاهتناب ةمصعلا

 مهراد هولخدأف ادبع اورسأ اذإ امك هل اكلم نكي مل اذإ اميف كلملا تابثإل ببس برحلا رادب زارحإلا :ليق نإف

 مهكلم ىقبي نأ ىلوأف ءادتبا كلملا تابثإل ًاببس راص امل زارحإلا نأل ؛زارحإلاب هكلم لوزي نأ ليحتسيف هوكلم
 نم ادبغ مهرساك اه ل ااف نار ا یول برم كلملل تیم وع ام كركم ذأ مرا ةلزو الاب تيانلا

 ام فالخب زارحإلاب اهوكلمب امنإو «ءاليتسالا ببسب ةلازإلا مهيلع قحتسي يح «ذحألاب نوكلمي ال مهنأل ؛انراد

 مث «هدنع قتعلابف رذعت اذإف ءانراد يف ماد ام عيبلاب ةلازإلا هيلع قحتساف ءارشلاب هكلم نمأتسملا نأل ؛هيف نحن

 (حتف ءصلختسم) .يمذلا دبعلا يف فلتخي ال مكحلا نأل ؛يقافتا نمؤملاب دبعلا يف دييقتلا

 (ندعم) .برحلا راد نمؤملا دبعلا نمأتسملا لخدأ يأ :مهراد هلخدأ



 .قتع مهيلع انرهظ وأ ءانءاجف هت ڈبع نمآ وأ
 يبرح دبع يأ لا يأ

 ركسع ىلإ وأ مالسإلا راد ىلإ جرح مث برحلا راد يف يبرحلا دبع ملسأ اذإ يأ ةيناث ةلأسم هذه :دبع نمآ وأ

 نم هيلإ جرح نم فئاطلا موي هي هللا لوسر قتعأ" :لاق ام سابع نبا نع يور امل ؛رح وهف «نيملسملا
 زرحأ هنألو ؛"ىلاعت هللا ءاقتع مه" :لاقو «هقتعب ىضقف هيلإ جرحو ملسأ نم يأ دمحأ هاور "نيك رشملا ديبع

 ىلع دبع وهف مالسإلا دعب انيلإ جرخي مل نإ هنأل ؛"انءاجف" :هلوقب ديقو «هالومل امغارم انيلإ جورخلاب هسفن
 (ئيع «ءصلختسم) .قتعي الو هلاح

 ةثلاث ةلأسم هذه :مهيلع انرهظ وأ (نيع) .نيملسملا ركسع ىلإ وأ مالسإلا راد ىلإ جرحو دبعلا يأ :انءاجف

 هنألو ءانيور امل ؛ًاضيأ قتع مهدنع وه يذلا برحلا لهأ ىلع انبلغو ءبرحلا راد يف يبرحلا دبع ملسأ اذإ يأ
 ىلإ هقح يف ةحاحلاو ف ىلع و ونا اهنأل ؛نيملسملا دي رابتعا نم ىلوأ هدي رابتعاو «نيملسملا ةعنم. قحتلا

 يف دبعلا يأ :قتع (صلختسم) .ىلوأ هدي رابتعا ناك اذهلف ءادتبا ديلا تابثإ ىلإ مهقح يفو ليكوتلا ةدايز

 (ندعم «ط) .هيلع دح ال ءالو الو قاتعإ الب اهلك روصلا



 نمأتسملا باب ۱۷۸ داهجلاو ريسلا باتك

 نمأتسملا باب
 نكد

 قدصتيف ًاروظحم هكلم ائيش جرخأ ولف ,مهنم ءيشل هّضّرعت مرح هم انرجات لحد
 dê برحلا راد لهأ رجاتلا ضرعت يأ برحلا راد يأ

 A E م ا TA E ىبرح هناذا نإف هب

 بلط :نامئتسالا [(ينيع) .نامألا يف لحادلا وهو «نامألا بلط اذإ نمأتسا نم لعاف وه] :نمأتسملا باب

 ىلع نامألا بلطو و وأ ا ناك ءاوس ميملا حتفب نب نمأتسم نامألا لوصح دعبو ءودعلا نم نامألا

 (حتف «صلحختسم) .رفاكلا ىلع ملسملا نامئتسا مدقف «هب انيلإ مهوخدو «نامألاب مهيلإ انلوخد :نيبرض

 لحي الف ءارحات برحلا راد ملسملا لحد اذإ يأ :ءيشل هضرعت مرح (نيع «ط) .نامأب نيملسملا رجات يأ :انرجات
 نوكي كلذ دعب ضرعتلاو «مه ضرعتي ال نأ ناميتسالاب نمض هنأل ؛مهئامد نم الو ,مهلاومأ نم ءيشل ضرعتي نأ هل

 مهكلم ردغ اذإ الإ «"هردغ هب فرعي ةمايقلا موي هتسإ باب دنع زرغي ءاول رداغ لكل" :كتيلع لاق «مارح ردغلاو ءاردغ

 .ضرعتلا هل حابي ذئنيحف .هعنمي مل و «كلملا ملعب كلملا ريغ كلذ لعف وأ «هريغ وأ سنجلا وأ لاومألا ذحأب

 جورفلا نإف ,مهجورف حيبتسي نأ هل سيلو «دهعلا اوضقن نيذلا مه مهنأل ؛مهسوفن لتقو مهلاومأ ذحأ هل زوجيف
 نهأطي ملو هتربدم وأ هدلو مأ وأ ةروسأملا هتأرما دحو اذإ الإ ءرادلاب زارحإلا لبق كلم الو «كلملاب الإ لحت ال

 «ةدعلا نهيلع بجيف ,نهقح يف ةهبش نوكي ءاهوؤطو اذإ مهنأ ريغ «ءاليتسالاب افوكلمي ال مهال ؛برحلا لهأ

 اهأطي مل نإو اهأطي نأ هل زوجي ال ثيح ةروسأملا هتمأ فالخب ؛نقدع يضقنت نح نهأطي نأ هل زوجي الف

 (ييع «صلختسم) .مهلاومأ ةلمج نم تراصف ءاهوكلم مهنأل ؛يبرحلا
 مهسفنأو مهلاومأ نم ًائيش رحاتلا ج رخأ ول يأ :ائيش جرخأ ولف (نيكسم«ط) :مهلطورتلا ىلع a يهص
 e و «حابم لام ىلع ءاليتسالا دورولف ؛هكلم امأ «هب قدصتيف ءاقيبخخ اكلم هكلم انيلإ

 عيبلاك كلملا ببس داقعنا عنمي ال هريغل رظحلا نأل اذهو ؛هب قدصتلاب رمؤيف «هيف اقبح كلذ بحوأف «ردغلا ببسب

 الإ لصحت ال يهو «ةبوتلا هيلع بجو «هجرخي ملو برحلا راد يف ائيش بصغ اذإ هنأل ؛جارخإلاب ديقو «دسافلا
 (حتف «صلختسم) .ادساف ًءارش يرتشملا هبشأف «مهيلع درلاب

 نم نيدلاب يبرح عاب يأ ] :يرح هناذا نإف (ط «نيع) .ابوحو هحرحأ يذلا ءيشلا كلذب يأ :هب قدصتيف

 ؛نيدلاب عيبلا :ةنادإلا :ةيافكلا يفو «رحاتلا ةمذ يق نيدلا بحوأ تافرصت يبرح رشاب نعي [(ندعم) .رحاتلا

 ضرقلا ذإ ؛ضرقلا ريغ نيدلاو «نيدلا لبق يأ لاعتفالا باب نم لادلا ديدشتب ناّداو «نيدلاب ع ايتبالا :ةنادتسالاو

 رجاتلا ملسملا لحد اذإ يأ «كالهتسالا وأ دقعلاب ةمذلا يف ص ا مسا نيدلاو «ضبقيف ضرقي امل مسا

 رحال نم ايه ايهدخا نرفع نأ فلاب ا اول ري وأ «نيدلاب ائيش يبرح هنم عابف «نامأب برحلا راد
 = ؛ةنادإلا يف امأ «رحآلا ىلع امهدحأل ءيشب مكاحلا يضقي الف «يضاقلا ىلإ امكاحتو «برحلا راد نم انيلإ احرخ مث



 نمأتسملا باب 1۷۹ داهجلاو ريسلا باتك

 ا «ءيشب ضقي مل ءانيلإ اجرخو هبحاص امهدحأ بصغ وأ ءايبرح نادا وأ
 ١ يي

 دو

 .بصغلاب ال ءامهنيب نيّدلاب يضق «نیملسم اجرخ نإو ءانمأتسا مث كلذ العف نييبرح اناك
 ناروك ذملا نانثالا 5 نامكاحتملا يأ

 ُأطنخلا 8 ةرافكلاو هلام ف ةيدلا بجت «هبحاص امههدحأ لتق نانمأتسم ناملسم
 ديدعلا توك نيا ةرافكلا تر 1 أطخ وأ ادمع ناك ءاوس

 مكح مزتلا ام هنأل ؛ءاضقلا تقو الو ءًالصأ ةنادإلا تقو نمأتسملا ىلع انل ةيالو الو «ةيالولا دمتعي ءاضقلا نألف =
 هنأل ؛امهدحأل ءيشب ًاضيأ ىضقي الف ءبصغلا يف امأو ؛لبقتسملا يف كلذ مرتلا امنإو «هلاعفأ نم ىضم اميف مالسإلا
 ىضقي الو ءبوصغملا درب ملسملا يفي نكلو «موصعم ريغ الام هتفداصمل ؛هيلع ىلوتساو هبصغ يذلل اكلم راص

 (ييع ءصلختسم) .بصغلا نود ملسملا ىلع نيدلاب ىضقي :فسوي وبأ لاقو «هيلع
 ائيش رحاتلا نم يبرحلا وأ يبرحلا نم رحاتلا ذحأ نأب :هبحاص (ندعم) .يبرح نم نيدلاب رحاتلا عاب يأ :ايبرح نادا

 نادا ول يأ :خلإ اناك ول اذكو (ييع) .مكاحلا دنع امكاحتو مالسإلا راد ىلإ يأ :انيلإ اجرخو (نييع) .بصغلاب

 ءاندنع امكاحتو نينمأتسم مالسإلا راد ىلإ اجرح مث برحلا راد يف هبحاص امهدحأ بصغ وأ رخآلا نييبرحلا دحأ

 امهدحأ نادا نأب :العف .ةمصاخملا دنع كلذكو «ةنيادملا دنع مهنع ةعطقنم ةيالولا نأل ؛ءيشب امهنم دحاول ضقي مل

 (نيع) .بصغ وأ رخآلا
 امهنيب نيدلاب ىضق مكاح دنع امكاحتو بصغلاو ةنادإلا دعب نيملسم اجرح ول يأ :خلإ نيملسم اجرخ نإو

 امهمازتلال ؛ءاضقلا ةلاح ةتباث ةيالولاو يضارتلاب اهعوقول ةحيحص تعقو امنألف ؛ةنيادملا امأ ءبصغلاب ضقي ملو

 ٤١١/١[ :قئاقحلا زمر] .مالسإلاب ماكحألا

 ءاكحألا اههمازتلال اضل لاح ةيكلولا ترو امها رب سيخ هع وقول دولا و ا قيد يأ امه

 يأ " [(ييع) .ةنايد بوصغملا درب ملسملا رمؤي نكلو بصغلاب يضقي ال يأ ] :بصغلاب ال (ييع) .مالسإلاب
 يبرحلا كلم نأل ؛درلاب رمؤي الو «حابم لام ىلع ءاليتسالا دورول هكلم بصاغلا نأل ؛بصغلا درب يضقي ال

 ؛هكلم يف ثبخل ؛ةنايد درلاب رمؤي ثيح مهنم بصغ اذإ نمأتسملا ملسملا فالخب «هيف ثبح ال حيحص بصغلاب

 (صلختسم) ٤١١/١[ :قئاقحلا زمر] .انيب امل هب هيلع يضقي الو «ةنايخلاب هكلم هنأل
 (ييع) .رافكلا نم نامألا بلطب برحلا راد يف الحد يأ :ناملسم

 برحلا راد ناملسملا لحد اذإ يأ [(ندعم ءط) .دحلاك همن دوقلا طوقسل لتاقلا لام يف يأ ]:هلام يف ةيدلا بجت

 ةرافكلاو ءاطتللاو دمحلا ف نيس ثالث ف هلام يف ةيذلا لئاقلا لعق ءاطخ وأ ادمع هجا انهدحأ لتقف ءنامأب
 نود ةعنم الو «ةعنملاب نوكي امنإ هنأل ؛ءافيتسالا رذعتل «لتقلا تقو صاصقلا بحت مل هنألف ؛ةيدلا امأ ءأطخلا يف ًاضيأ
 راد يق لوحدلاب لطبت ال ةمصعلا نأل ؛ةيدلا بجتف «برحلا راد يف كلذ دجوي ملو «نيملسملا ةعامجو مامإلا

 نأل ؛دمعلا ةروص يف هلام يف ابوجو امأو «رفكلاب ال نامألاب لوحدلا ضراعب لطبت الف «مالسإلاب ةتباث األ ؛برحلا

 = «نيرادلا نيابت عم ةنايصلا ىلع مهب ةردق ال هنألف ؛أطخلا ةروص يف امأو ؛هعضوم يف فرع امل ؛دمعلا لقعت ال ةلقاعلا



 نمأتسملا باب ١و داهجلاو ريسلا باتك

 .هغ ملسأ املسم ملسم لتقو ءأطخلا يف ةرافكلا ىوس نيريسألا يف ءيش الو

 صاصقلاو ةيدلا نم

 هلوق قالطإلف أطخلا يف ًاضيأ ةرافكلا امأو .مهيلع عادلا ةنايصلا كرت رابتعا ىلع وه امنإ مهيلع بوجولاو =

 رادب وأ برحلا رادب ديقي مل (4؟:ءاسنلا) دلها ىلإ ةّمَلَسُم ةْيِدَو ٍةَنِمْؤم َِبقَر ٌريرْحَتف اط ًاَنِمْؤُم َلَقق نمو :ىلاعت
 نأل ؛هيلع صاصقلا بجي :فسوي يبأ نعو ءدمعلا يف صاصقلاو ءأطخلا يف ةيدلا بحت :ةثالثلا دنعو «مالسإلا

 .هئافيتساب درفني يلولا قح صاصقلاو «ةمصعلا لطبت ال برحلا راد لوحدب

 نألو «صاصقلا طقسف «ءافيتسالا ناكمإ نودب بوحولا يف ةدئاف الف ءارهاظ لتاقلا مواقي ال دحاولا نأ :انلو
 (نييع «حتف «صلختسم) .ةهبش كلذ ريصيف «مدلا ةحابإ راد برحلا راد

 ناك نإو يأ :أطخلا ف ةرافكلا ىوس (ط) .أطخ وأ ادمع همت هبحاص امهدحأ لتق اذإ نيملسما 4 نيريسألا

 نم لتاقلا ىلع الو «ةيدلا نم ةلقاعلا ىلع ءيش الف «هبحاص امهدحأ لتقف «برحلا راد يف نيريسأ ناملسملا

 لهأ نم امهنأل ؛نمأتسملا يف امك دمعلاو أطخلا يف هلام يف ةيدلا لتاقلا ىلع بحي :الاقو «ةفينح يبأ دنع صاصقلا

 مدعل ؛صاصقلا بحي ال هنأ الإ ءناميتسالا ضراعب لطبت ال امك رسألا ضراعب لطبت ال ةمصعلاو «ةقيقح انراد

 .دمعلا لقعت ال اهنألو ؛ةلقاعلا مدعل ؛هلام يف ةيدلا بحبو «تابوقعلا ءافيتسا عضومب سيل برحلا رادو «ةعنملا

 رادب سيل برحلا رادو مهرفسب ًارفاسمو مهتماقإب اميقم ريصي هنأ ليلدب مه ًاعبت راص رسألاب هنأ :ةفينح يبألو
 بحت ملف «ضرعتلا دنع لاملا بجوت ام يهو «ةموقتملا ةمصعلا طقسف «زارحإلا لطبف «مالسإلا ماكحأ ءافيتسا

 ةرافكلا بجتف «ضرعتلا دنع مثإلا بجوت ام يهو «ةيقاب ةمثؤملا ةمصعلا نكلو ءأطخلا يف الو دمعلا يف ال ةيدلا

 هبش مث .ةثالثلا تلاق امهوقبو «نامبألا يف رم امك اندنع دمعلا يف ةرافك ال هنأل ؛ةرافكلاب أطخلا صح امو

 نيبو مهنيب ةيتآلا ةلأسملا يف فالخلا امنإف مهنيب ةيقافتالا ةلأسملاب انباحصأ نيب ةيفالخلا ةلأسملا هذه فنصملا

 (ييع «حتف «صلختسم) .مهريغ
 ةلأسملا هذه [(نيع) .ملسم لتق يف أطخلا يف ةرافكلا ريغ ءيش ال امك يأ ] :همت سا املس ملم لو

 ال أطخلا يف ةرافكلا هيلعف ءانيلإ رجاهي ملو برحلا راد يف ملسأ ًاملسم ملسملا لتق اذإ يأ انباحصأ نيب ةيقافتا

 ٌنِمْوُم وهو مك ودع موق نم ناک ناق :ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو «ةمئؤملا ةمصعلا ءاقبو «ةموقتملا ةمصعلا مدعل ؛ريغ
 ةيدالا و ا هلدقب شات بحي :يعفاشلا دنعو ءانرادب زارحإلا مدعلو «ةيآلا (4؟:ءاسنلا) ةنموم 1 ُريِرْحَتف

 اردني ام بوحو عنمت برحلا راد نأ ملعا مث .دمحأو كلام لاق هبو «ةموصعم اسفن لتق هنأل ؛أطح هلتقب

 برحلا راد يف يبرح ملسأ ول نح ءانراد يف يرجي ال مهراد مكحو مهراد يف يرحت ال انماكحأ نأل ؛تاهبشلاب

 وأ فز وأ رمخلا برش اذإ ملسملا اذكو «يعفاشلل افالخ ءصاصقلا بجي ال «نامأب مهراد لحد املسم لتقو

 (ئيع «حتف «صلختسم) .هل افالخ ءاندنع دحلا بحي ال «مهراد يف فذق



 نمأتسملا ماكحأ نم يقب ام ۸4 داهجلاو ريسلا باتك

 لصف
 E .:هل ليقو «ةنس انيف نمأتسم نكمي ال

 e RS غ هيلع عضو ول امك ا عجري نأ كرعي ملف «يمذ وهف ةنس هدعب

 لحدي يذلا يأ ] :خإ نمأتسم نكمي ال 477/١[ :قئاقحلا زمر] .نمأتسملا ماكحأ نم يقب ام نايب يف :لصف

 ؛ةيزج وأ قاقرتساب الإ انراد يف ةمئاد ةماقإ نم نكمي ال رفاكلا نأ هيف لصألاو [(نيع) .نامأب برحلا لهأ نم

 نأل ؛ةريسيلا ةماقإلا نم نكميو ءانيلع رومألا ىلع ًاريهظو ءمهل اسوساج هنوكل ؛نيملسملا ىلع ًاررض ىقيي هنأل
 اهيف بحت ةدم األ ؛ةنسب نيتّدملا نيب انلصفف «تاراجتلا باب دسو بلجلاو «ماعطلا نم عفانملا عطق اهعنم يف

 راد يف ميقي يأ :انيف .نيملسملا ةعامجل ءيف هعم امو وهف «نامأ الب انراد لحد ول هنأل ؛نمأتسملاب ديقو «ةيزجلا

 ؛يقافتا ديق :ةنس تمقأ نإ .هبئان وأ مامإلا وه لئاقلا نوكي نأ نم معأ مامإلا لبق نم يأ :هل ليقو .مالسإلا

 نم «يمذلا نم ذخؤي لاملل مسا :ةمجعملا نوكسو ميلا رسكب ةيزحلاو .نيرهشو رهشك اههود ام تيقوت زاوحل

 .مامإلا لبق نم نمأتسملل يأ :هل ليقو (حتف «ييع) .همد نع ىرخي هنأل ؛ءاضقلا نعم ءازجلا
 نوح هيئات وأ مانإلا لوق ىلع ايمذ هنوك ققوت يف رهاظ اذه [(ط) كلذ هل ليق ام دعب يأ ] :هانعب تكم ناف

 يمذ وهف :هلوقو «طرشلاب الإ ثكملا لوح يف ةيزج الو «عحري نأ هل ناك ائيش هل لوقي نأ ريغ نم نينس ماقأ

 هلتقب هيلع ةيدلا بحبو «فالتإلاب هريزنخو هرمح ةميق ملسملا نمضيو «ملسملا نيبو هنيب صاصقلا يرجيف يأ

 ىلع نيملسملا دهاع هنأل ؛دهعلا نعم ةمذلا نم يمذلاو ملسملاك هتبيغ مرحتو «هنع ىذألا فك بحيو «أطح

 ريصيف «ةيزجلل امزتلم راص هيلإ مامإلا رمأ مدقت دعب ةنس ماقأ امل نمأتسملاف مذلا بحوي هضقن نألو ؛برحلا كرت

 «مامإلا يأر ىلإ ضوفم لب «ةردقم ريغ ندألاو «ةنسلا نود تقوي نأ مامإللو ةدملا هذه ىصقأ ةنسلا مث .ًايمذ

 فلح ةمذلا دقع نأل : عجري نأ كرتي ملف .مالسإلا راد هلوخد تقو نم ال هيلإ مدقتلا تقو نم ةدملا ربتعتو

 اررض مهيلإ هعوجر يف نأل ؛برحلا راد ىلإ يأ :مهيلإ (ييع ؛حتف «صلختسم) .اهدهع ضقني الف مالسإلا نع
 (ينيع) .مهيلع ًابرح هدوعل نيملسملاب
 «نامأب انراد يبرحلا لحد نإ يأ :جارخلا هيلع عضو ول امك (نييع).مهيلإ عجري نأ كرتي ال امك يأ :امك

 ةعارز وهو هين ةرخابع ميو لولجت دنع ذحأو هب مزلأ نأب ضرألا جارح هلع عصوو جارح ضرأ يرتشاو

 يف ماقملا امل ناخ ةمزتلا'اذإف «سأرلا جارح ةلزنمب ضرألا جارح نأل اد ريضي اه نكمتلا وأ ضرألا

 رد ل م ا ؛ايمذ ريصي الف ءارشلا درحم امأف ءانراد

 نم ةدملا ربتعيو «ةلبقتسملا ةنسلل ةيزجلا همزلي كلذ دعبو جارخلا مازتلاب ايمذ ريصي امنإ لب «هيلع ج جارخلا عضو

 477/١[ :قئاقحلا زمر] .مالسإلا ماكحأ نم ًامكح ًامزتلم راص ذئنيح هنأل ؛ءارشلا سفنب ًايمذ ريصي :ليقو «هبوحو تقو



 نمأتسملا ماكحأ نم يقب ام A۲ داهجلاو ريسلا باتك

 نيد وأ ّيّمذ وأ ملسم دنع ةعيدو هلو مهيلإ عجر نإف «هسكع ال اًيّمذ تحكن وأ
 انراد يف يمذ دنع وأ انراد يف برحلا راد لهأ ىلإ نمأتسملا يرحلا ةنمأتسم ةيبرح

 ایف هكعيدو تراصو 0 «لتقف « «مهيلع رهظ وأ رسأ نإف همد لح .امهيلع
 روكذملا يبرحلا يأ عجارلا روك دلا يرحلا يأ

 .هئرول يدور مكرم كام وأ «مهيلع رهظي ملو لف إو
 ةايح يف دري امك مهيلع دريف

 راد ىلإ عحرت نأ كرتت ملو «ةيمذ تراص ا تجوزتف نامأب انراد ةيبرح تلحد اذإ يأ :ايمذ تحكن وأ

 .ئيكسلا يف لحرلل ةعبات اهنأل ؛انهه جوزتلا درجم. ةيمذ ريصتو «جوزلل اعبت انراد يف ماقملا تمرتلا اهنأل ؛برحلا

 مهراد ىلإ عجريو اهقلطي نأ هنكمي هنأل ؛ايمذ ريصي ال ةيمذ جوزتف انراد يف نامأب يبرحلا لحد اذإ يأ :هسكع ال ظ

 (ييع«صلختسم) .ءاش نإ عحري نأ هلف انراد يف ماقملل امزتلم نكي ملف ةدملا ءاضقنا لبق

 وأ «يمذ و مام د هيد كارتر ايار درو لإ داعب كاما الرا يوراللا لع نإ خا! مهيلإ عجر نإف

 نيملسملا يديأ يف هلام نم ناك امو هنامأ لطبأ هنأل ؛برحلا راد ىلإ دوعلاب اا همد راص دقف ءامهتمذ يف ًانيد

 فرش ىلع هن أ الإ ءهلام قح يف لطيي مل هنامأ مكح نأل ؛لوانتلا مارح هيلع ناك ام ىلع قاب وهف «نييمذلا وأ

 ظرف اما: اف ةعيدولا تراصو «هنويد تطقس «لتقف مهراد ىلع انبلغ وأ ءروكذملا يبرحلا رسأ نإف «لاوزلا

 «هب صتخيف «ةماعلا دي نم هيلإ قبسأ نيدلا هيلع نم ديو «تلطب دقو ةبلاطملا ةطساوب هيلع ديلا تابثإ نألف ؛نيدلا

 هدي يف تناك اذإ امك «هسفنل اعبت اقيف ريصيف هديك عدوملا دي نأل اريد هدي يف امالف ؛ةعيدولا امأو «هنم طقسيو

 يبأ دنعف انهر هل ناك ولو «قحأ اهب ناكف قبسأ اهيف هدي نأل ؛عدوملل اكلم: ريصت افإ. :فسوي نأ دنعو ةقيقح

 .لاملا تيبل لضافلاو ‹«نيدلا هنمثب قويو عابي :دمحم لاقو هنيدب نمرملا ذحأي :فسوي

 نوملسملا رهظي نأ :لوألا :هجوأ ةثالث يف ايف هتعيدو ةروريصو هنيد طوقس نم فنصملا هركذ ام نأ ملعا مث

 نإ :هلوقف «ةبلغ ريغ نم وا نأ :ثتلاثلا ,هولتقيو اورهظي نأ :يناثلا «عجارلا اوذحأيو برحخلا راد ىلع

 اوراص اذإ امل لماش هنكل ال وأ هولتقي نأ نم معأ هنأل ؛نيلوألل نايب هيلع رهظ وأ :هلوقو «ثلاثلا هجولل نايب رسأ

 (حتف «ٰييع) .هولتقي وأ هوذحأي نأب مهيلع روهظلا دييقت نم دبالف «هل ىقبي هلام نإف وه برهو نيبولغم

 (ئيع).يمذلاو ملسملا ىلع نيد هل وأ يأ :امهيلع نيد (ئيع).روك ذملا يبرحلل نأ لاحلاو يأ :هلو

 «لوعفملل ءانبلاب :رهظ وأ (ط) .لاوزلا فرش ىلع لاملا نأل «مالسإلا راد يف هلامو برحلا راد ىلإ دوعلاب :همد لح

 هدي يف امنأل ؛نيملسملل ةمينغ يأ :ائيف (ط) .نيمولغم اوراص نعي ؛مهيف وه نيذلا برحلا راد لهأ ىلع يأ

 (ييع) .مهيف وه نيذلا ىلع بلغي مل هنأ لاحلاو روكذملا يبرحلا يأ :لتق نإو (ئييع) .هسفنل اعبت ائيف ريصيف امكح

 نإ يلا وأ ماا ىلع ىلع يذلا هنيدف ؛مهيلع رهظي نأ ريغ نم نمأتسملا اذه لتق نإف يأ :مهيلع رهظي ملو

 < ءامونغم نوكي ال لاملا اذكف ةمونغم رصي مل امل هسفن نأل ؛هفنأ فتح تام ول اذكو «هنثرول امهدنع يلا هتعيدو



 نمأتسملا ماكحأ نم يقب ام ۱۸۳ داهجلاو ريسلا باتك

 («يبرح وأ يمذو ملسم دنع لامو دلوو همن ةجوز هلو نامأب يبرح انعاج نإو
 برحلا راد يف يأ 00

 هدلوف ,مهيلع رهظف انءاجف هع ملسأ كإو ىف لكلاف ,مهيلع رهظ م انه ملسأف

 مالسإلا راد ىلإ جرخ يأ 9 مالسإلا راد يق

 ا ا e عفا 50 ىمذ وأ ١ 1 رح ريغصلا

 دريف «هلام يف ايقاب نامألا مكح ناكف «تناك امك ةيقاب ةمصعلا تناك «برحلا راد ىلع رهظي مل املف «ةمصعلا

 ' تناك امل هسفن نأل ؛ىلوألا ةلأسملا فااللخي هذي ف لاملاو «تام هنأك راص هنأل ؛هلتق وأ هتوم دعب هتنرو ىلع

 «ةمصع رادب سيل برحلا راد نأل ؛هديك عدول دي نوكي الو «ةيعبتلاب ائيف نوكيف «كلذك هلام ناك ةمونغم

 هلام ىقبي نيهجولا ي نأ لصاحلاو «كشلاب ةموصعم ةعيدو نوكي الف «هجو نود هجو نم هديك عدوملا ديو

 نأ : ناكاو: ئه ترهتف :ناذلا :نلع اورهظي نأ لوألا تام نإ هرو وأ ا ناك نإ هداف لا ىلع

 .نويدلا رئاس لمتشيل ؛ىلوأ ناكل نيدلا هضرق لدب ريغ ولو تومي وأ «رادلا ىلع اورهظي ملو «هولتقي

 (ييع) .مهنم وه يذلا برحلا راد لهأ ىلع يأ :مهيلع رهظ (نيع).اريبك وأ اريغص ناك ءاوس :دلوو
 دنع هضعب عدوأ لامو «رابكو راغص دالوأو «برحلا راد يف ةأرما هلو نامأب انراد يبرحلا لحد ول يأ :ءيف لكلاف

 امأ ىف هلك كلذف ءرادلا ىلع رهظ مث مالسإلا راد يف يبرحلا ملسأف «يبرح دنع هضعبو «يمذ دنع هضعبو «ملسم

 و ا تاک جورا نطب يف ام كلذكو «عابتأب اوسيلو «رابك نويبرح ممألف ؛رابكلا هدالوأو ةأرملا

 يبصلا ىبس ولف «ةروصلا هذه يف دوقفم وهو رادلا داحتا مالسإلا يف ةيعبتلا طرش نألف ؛راغصلا هدالوأ امأو ءاهؤزج

 رار زرع ريض ال اقذف ارم ااو اعف هوك عا عم هيبأل ا لش وهن ءانراد يف راصو ةلأسملا هذه يف

 يف يذلا لاملل ةبسنلاب لب «هقالطإ ىلع سيل "مهاومأو مهئامد يم اومصع" :اكتلع هلوقو «رادلا فالتحال هسفن

 (حتف «صلختسم) .ةمينغو اقف لاومألا يقبف «هانعم يف امو هدي

 «مالسإلا راد يف ملسأ اندنع نامأب لخادلا روكذملا يبرحلا نأ ريدقت ىلع ناك ىلوألا ةلأسملا :لإ همث ملسأ نإو

 يف مكحلاف «رادلا ىلع انرهظف «مالسإلا راد ىلإ جرح مث اهيف ملسأ نإ يأ «برحلا راد يف ملسأ هنأ ريدقت ىلع هذهو

 امو ةدحاو رادلاو ملسأ نيح هتيالو تحت اوناك مهنأل انوار هن نول رارحأ راغصلا هدالوأ نأ :ةروصلا هذه

 رابكلا هدالوأو ةأرملا يأ كلذ ىوس امو هديك اهديو «ةمرتحم دي يف هنأل ؛هل وهف «يمذ وأ ملسم دنع ةعيدو هل ناك

 رصي ُ هنألف ؟يبرح دي يف يذلا لاملا امأو «هيعباتب اوسيل رابكلا هدالوأو ةأرملا نأل ؛ءيٿ يبرح دي يف يذلا هلامو

 مدعل ؛ءيف وهف ًابصغ يمذلا وأ ملسملا دي يف ناك ام نأل ؛"هعدوأ امو" :هلوقب ديقو «يبرحلا دي مارتحا مدعل نو

 (يئيع).مهنم وه نيذلا برحلا راد لهأ ىلع يأ :مهيلع رهظف (ييع« صلختسم).ازاجم ةمينغلا ءيفلاب دارملاو «ةباينلا



 نمأتسملا ماكحأ نم يقب ام A4 داهحلاو ريسلا باتك

 در ولا ا اا سا ل ل ا
 .وفعلا ل ةيدلا وأ لتقلا دمعلا يفو ,مامإلل هتلقاع ىلع هتيدف «ملسأف

 اصاصق لتقلا وه بحاولا يأ لتاقلا ةلقاع يأ يبرحلا يأ

 (ييع) .ةمرتح الو ةحيحص ريغ هدي نأل ؛يبرح دنع ناك اذإ ام فالخب هديك امهدي نأل ؛ملسملا يبرحلل يأ :هل وهف

 هراقعو رابكلا هدالوأو هتحوز وهو «يمذ وأ ملسم دنع يلا هتعيدوو ريغصلا هدلو نم ركذ ام ريغ يأ :هريغو
 (ئيع «ط) .ةيعبتلا مدعو ةمصعلا مدعل ؛نيفاغلل ةمينغ يأ :ءيف (ئيع) .يرح دي يف هتعيدوو

 هكحلاف أطخ لتقلاو «هل يلو ال هنأ لاح او ءاملسم لتق ملسم :اهدحأ :ةيعابر ةلأسملا :إ أطخ املسم لتق نمو
 هل يلو الو ءادمع املسم لتق ملسم :اهيناث .لاملا تيب يف اهعضيل مامإلل اهذحأ قحو «هتلقاع ىلع ةيدلا نأ اهيف

 لتق ملسم :اهثلاث .وفعلا هل سيلو «ةيدلا ىلع حلاصي وأ صتقي نأ نيب رايخلاب مامإلاف ءابئاغ الو ارضاح ال ءالصأ
 همالسإ دعب يبرحلا لتق ملسم :اهعبار .مدقت امك هتلقاع ىلع هتيدف ءأطخ نامأب انءاج ام دعب ملسأ دق ًايبرح
 .انراد يف يلو هل نكي مل اذإ اذهو «ةيدلا ىلع حلاصي وأ صتقي نأ نيب رايخلاب مامإلاف ءادمع
 ول هنأل ؛"مالسإو نامأب" :هلوقب ديقو .مامإلا ىلإ ال هيلإ رمألاف «يلو هل ناك ول هنأل ؛"هل يلو ال" :هلوقب ديقو

 بحت ال فيكف هلال ضرعتلا لحي ال نمأتسملا نإ :ليق نإف .هيلع ءيش ال لتقف «ملسي مل وأ انمأتسم يبرحلا نكي مل
 دقعل كلذ ةمرح نأل ؛سفنلا موصعم نوكي نأ همدو هلال ضرعتلا ةمرح نم مزلي ال هنأب بيحأو ؟هلتقب ةيدلا

 قيرطب يأ "ةيدلا وأ" :هلوقو .يمذلا ةيد لثم نمأتسملا ةيد نأ حيحصلا :يعليزلا لاقو ءاموصعم هنوكل ال نامألا

 نم ةلأسملا هذه يف عفنأ ةيدلا نأل ؛ةيدلا ذحأ هل ناك امنإو ءأنيع دوقلا وه دمعلا بحوم نأل ؛يضارتلاو حلصلا
 .لاملا ىلع حلصلا ةيالو هل ناك اذهلف «دوقلا

 رظنلا نم سيلو «ةيرظن مامإلا ةيالوو ةماعلل قحلا نأل ؛لتقلا نع وفعي نأ مامإلل سيل يأ "وفعلا ال" :هلوقو

 نأب ريح ًادمع ناك نإو «ةيدلاف أطح لتقلا ناك نإف ءاطيقل لوتقملا ناك ول اذكو «ضوع ريغ نم مهقح طاقسإ
 «لمتحم ثراولا وأ ءابلاغ ثراولا نع ولخي ال هنأل ؛صاصقلا هل سيل :فسوي وبأ لاقو ؛نيفرطلا دنع لتاقلا لتقي
 عفتني ال تيملا نأل ؛يلوب سيل هيلإ لوصولا نكمي ال يذلا لوهجا نأ :امهلو ءامب طقسي صاصقلاو «ةهبش هيف ناكف

 (حتف «صلختسم «ْييع) .ثرإلا يف امك ناطلسلل ةيالولا لقتنتف «هب
 بصن هنأل ؛لاملا تيب يف اعضيف مامإلل كلذ ذحأو يأ :مامإلل (ٰييع).نيهحولا ف لوتقملا ةيدف يأ :هتيدف

 ةلأسملا يف دمعلا لتق يأ :دمعلا يفو (نييع ءط) .هيلإ رمألاف يلو هل ناك ولو ءرظنلا رمأ اذهو «نيملسملل أرظان
 (ييع ءط) .لعف حلصأ ىأر امهيأف «مامإلا هيف رظني يضارتلاو حلصلا قيرطب :ةيدلا وأ (نييع) .ةروكذملا

 (ط).نيتلأسملا يف اناحم وفعلا زوجي ال يأ :وفعلا ال



 ةيرجلاو جارخلاو رشعلا باب Ae داهجلاو ريسلا باتك

 ةيزجلاو جارخلاو رشعلا باب
 داوسلاو رشا نيمئاغلا نيب مسقو ةونع حتف وأ ,هلهأ ملسأ امو «برعلا ضرأ

 ةبلغ و ًارهق يأ يلا ضرألا يأ

 يمذلا نم ذحوي امل نايب [(ينيع ءط) .اهفراصم نايبو اهماكحأ نايب يف يأ ] :ةيزجلاو جارفلاو رشعلا باب

 فرصي يح ةدابعلا نعم نم هيف امل ؛همدقو «ةيلاملا فئاظولا ميمتتل رشعلا ركذف ءايمذ هب ريصي ام نايب دعب

 .يمذلا ىلع ام ةفيظو نايبل هنأل ؛جارخلا باب :لوقي نأ هقح ناكو «ةينلا هيف طرتشيو «ةاكزلا فراصم

 «ضعبلا ةدارإو لكلا قالطإ نم ازاحم اجار ناطلسلا هذحأي ام يمس مث «ضرألا ةلغ نم جرخي امل مسا :جارخلاو
 ذحوي يذلا لاملل مسا :ةيزحلاو «ةيزحلا يعي مهسوؤر جارخ ضرألا لهأ ىدأو «هضرأ جارح نالف ىدأ :لاقيف

 (حتف) .ةرشع نم دحاو باسحب ضرألا جراح نم ذخؤي ام :رشعلاو .يمذلا نم

 ىلإ لحاسلا نم اهالاو امو ةدح نمو ءالوط نميلاب رجه ىصقأ ىلإ قارعلا فير ءارو ام يهو] :برعلا ضرأ
 يأ نيربي لمر نمو «لوطلا يف نميلا ىصقأ ىلإ بيذعلا نيب ام يهو ٤٠٤/١([ :قئاقحلا زمر).ًاضرع ماشلا دح

 ةيدابلاو فئاطلاو ةكمو نميلاو ةماقو زاجحلا ضرأ يهو ماشلاو ةفوكلا نيب ةوامسلا عطقنم ىلإ بلح برق

 (حتف) .ماشلا ضرأ ىلإ اضرعو «قارعلا فير ىلإ ندع نم ًالوط اهدح برعلا ةريزجو
 نع نولدعي ءاهقفلاو «حتفلاب ةونع تحتف وأ اهلهأ ملسأ ضرأ لك يأ "برعلا ضرأ" ىلع فطع :ملسأ امو
 تخشفو ارهق تحتف يأ ءانه دارملا وهو رهقلاو ةعاطلا ىلع قلطي دادضألا نم وهو «نيعلا نومضيف باوصلا

 نم جارخلا اوذحأي مل نيدشارلا ءافلخلاو بلع يبنلا نألف ؛ةيرشع اهلك برعلا ضرأ نوك امأ «ةيرشع نيمناغلا نيب

 جارخلا ل ا وراس رس وجسم صل مبا

 «فيسلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي ال برعلا وكرشمو «قارعلا داوس يف امك رفكلا ىلع اهلهأ رقي نأ هطرش نم
 نأل ؛ةيرشع اضيأ يهف «نيماغلا نيب تمسقو ةونع تحتف وأ اهلهأ ملسأ ضرأ لك اذكو «طرشلا دحجوي ملف

 سفنب قلعتي ثيح فعأ هنألو ؛ةدابعلا نعم نم هيف امل ؛هب قيلأ رشعلاو ؛ملسملا ىلع فيظوتلا ءادتبا ىلإ ةحاحلا
 (ييع ‹«ط) .ظفل رابتعاب ريمضلا ريكذتو «هيلع اعوط :هلهأ (حتف «صلختسم) .ملسملا لاحب ىلوأ ناكف ءجراخلا

 :هلوق ربخلاو «هتافوطعم عم أدتبم [(ئيع) .اهعرزو اهراجشأ ةرضخل تيم «قارعلا ضرأ يهو] :خلإ داوسلاو
 اهلهأ مامإلا حلاص ضرأ لك كلذكو «نيمناغلا نيب مسقت مل ةبلغ تحتف ضرأ لكو قارعلا ضرأ يأ "ةيجارخ"

 ىلع عضوو م ةباحصلا نم رضحع. جارخلا مهيلع عضوو داوسلا حتف نيح هدو رمع نالف داوسلا امأ ؛ةيجارخ

 ماشلا ىلع جارخلا عضو ىلع ةباحصلا تعمتجاو «ةرجملا نم نيرشع ةنس إف صاعلا نب ورمع اهحتف نيح رصم
 - «نايفس يبأ نب ديزي ىلع ةونع تحتف اهيضارأو احلص تحتف اهلك ماشلا ندمو «سدقملا تيب هدد رمع حتتفا نيح



 ةيزجلاو جارخلاو رشعلا باب ۱۸٦ داهجلاو ريسلا باتك

 «هبرق ربتعي تاوم ييحأ ولو يونا رو مهحلاص وأ کک هلهأ ٌرقأو 6 حتف امو

 ضرألا لهأ مامإلا يلا ضرألا 0

 فظوي ملو اهلهأل اهكرتو ةونع اهحتتفا كع هنأل ؛ىلاعت هللا اهفرش ةكم ةونع ةحوتفملا يضارألا نم ىثتساو =
 نوك امأ ءاهتمسق مدع طرشلا امنإ ةيحارخ ضرألا نوك يف طرشب سيل "هيلع هلهأ رقأو" :هلوقو «جارخلا اهيلع

 هنأل ؛ةبوقعلا نعم نم هيف امل هب قيلأ جارخلاو «رفاكلا ىلع فيظوتلا ءادتبا ىلإ ةجاحلا نألف ؛ةيجارخ يضارألا هذه

 نيعب قلعتي هنأل ؛عرزي مل نإو هيلع ربحي اذهلو اظيلغت جارخلا يف نألو ؛رفاكلا ىلع ةبوقع يه يلا ةيزجلا هبشي
 مه ةكولمع. تسيل :يعفاشلا لاقو ءاندنع اهلهأل ةكولمم داوسلا ضرأ مث «جراخلاب قلعتمف رشعلا امأو «ضرألا

 يق يزارلا ركب وبأ اذه در دقو «ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو «نورحأتسم اهلهأو «نيملسملا ىلع فقو وه امنإو

 (حتف) 475/١[ :قئاقحلا زمر] .هوجو ةرشع نم "ماكحألا" هباتك
 ؛لعافلا بئان "تاوم"و لوعفملل ءانبلاب [(صلختسم) .ًاتاوم ًاضرأ عرزو لحر حلصأ ول يأ ] :خ! ييحأ ولو
 ءاهعرزو اهحلصأ يأ «تاوم ضرأ ييحأ ول يأ «نتملا يف "ضرأ" ةدايزبو لعافلل ءانبلاب خسنلا ضعب ينو

 ال قافترالا مدع ربتعي :ةثالثلاو دمحم دنعو «رماعلا نع ةديعب ةكولمم ريغ يهو اهعرز رذعت يلا ضرألا :تاوملاو

 رشعلا ىلإ تناك نإو «ةيجارح يهف «برقأ جارخلا ىلإ تناك نإف ءاهمكح اذهو "هبرق ربتعي" :هلوقو .دعبلا
 ناك نإف «هب یی امه دمحم هربتعاو ؛همكح هل ىطعي ءيشلا ءزج نأل ؛فسوي يبأ دنع اذهو «ةيرشع يهف برقأ

 ؛ءامسلا ءاع. اهايحأ اذإ اذكو ءًايرشع ناك دحأ اهكلمي ال يلا ماظعلا رانألاب وأ ةحرختسم نيع وأ رئبب هايحأ

 رهو كلملا رهنك رفتحم رهنب اهايحأ ناك نإ اذه ىلعو «ىلوأ هرابتعا ناكف ءاملا وه ةايحلاو ءامنلا ببس نأل

 ضرأ زيح يف ناك نإو «جارخلا هيلع بجيف رفاكلا امأو ملسملا قح يف ليصفتلا اذهو «ةيجارخ تناك درجدزي

 (حتف) 5/١”4[ :قئاقحلا زمر] .رشعلا ءامء اهايحأ وأ رشعلا

 تناك نإف ؛هايحأ ام برق يأ :هبرق (نييع) .ةكو لم ريغ اهيلع هتبلغل وأ ءام عاطقنال اهعرز رذعت ضرأ يه :تاوم

 يهف ةيرشعلاو يحارخلا نيب تناك نإو «ةيرشع وهف يرشعلا برقب تناك نإو «ةيجارخ يهف يحارخلا برقب
 رقأو «ةونع تحتتفا اهنأل ؛ةيجارخ نوكت نأ سايقلاو «كلذ ىلع ةباحصلا عامجإل :ةيرشع (صلختسم) .ةيرشع

 اذهو ءاهل اميظعت ةكم سايقلا نع جرح امك مهعامجإب سايقلا كرت نكلو «قارعلا يضارأ ةلمج نم يهو اهيلع اهلهأ

 (حتف ,ندعم) 17/١[ :قئاقحلا زمر].سايقلا وه امك ةيجارح ةرصبلا نإ :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع

 نوؤملا نأل ؛ضرألا كلت عرزي امم يأ[تاضبق عبس وهو « ىرسكلا عارذب ًاعارذ نوتس وهو ] :بيرج
 ارهد ىقبي هنأل ؛اهفخأ مركلاو ءطسولا طسولا ىلعو «لقألا اهرثكأ ىلعو «رثكألا اهفخأ ىلع بجيف ا

 ةنس لك يف كلذ وحنو سايدلاو داصحلاو رذبلا ءاقلإو باركلا ىلإ هحايتحال ةنؤم اهرثكأ عرزلاو «أديدم
 - مودتو ماع لك رذبلا ىلإ جاتحي ال هنأل ؛رثكألاو فحألا نيب ةبطرلاو



 ةيرجلاو جارخلاو رشعلا باب AY داهجلاو ريسلا باتك

 مركلا بيرج يفو «مهارد ةسمخح ةبطّرلا بيرح يفو «مهردو عاص عرزلل حلص
 هيلع جارخلاو يأ ةبطرلا بيرج يف جارخملا يأ

 ONEN ] ] ] ز]ز]ز]ز ز] ] ]ز]ز ]| 0011 «مهارد ةرشع لصتملا لحنلاو

 بحاولا ناك نإ :ةمساقم جارح :نيعون ىلع جارخلا نأل ؛فظوملا جارخلل نايب اذهو «مركلا ماودك ًاماوعأ =
 عافتنالا نم نكمتلاب قلعتي ةمذلا يف ًائيش بحاولا ناك نإ :ةفيظو جارخو ءهوحنو سمنلاك جراخلا ضعب

 جراخلاب هقلعتل ؛رركتي ةمساقم جارح ناك نإو ءافظوم ول ةنس يف جراخلا رركتب جارخلا رركتي الو «ضرألاب

 يذلا ىرسك عارذب ارسكم اعارذ نوتس وه بيرجلاو «ةمساقملا جارح يف فصنلا ىلع دازي ال رشعلاك ةقيقح
 :هلوقو «فراعتملا وه ام ىلع ربتعي اهريغ فو «قارعلا داوس بيرح اذه :ليقو «ةضبقب ةماعلا عارذ ىلع ديزي
 ةا نرو تم ةرتقعلا نركب نار اديه نركب نأ ناخ مهردلا قري "مغرد"
 ءابطر ماد ام بيضقلل مسا ةبطرلا :"ةياغلا" فو «باطر هعمج «رصم لهأ ةغل يف مطرقلاو ميسربلا يهو :ةبطرلا

 اذكو ءاهيف ءيش الف ةعورزم اهطسوو ضرألا بناوح يف ةقرفتم تناك ول األ ؛لصتملاب لخنلاو مركلا يف ديقو

 ةسمخ ةبطرلا بيرج يو ؛مهردو عاص عرزلا بيرج يف جارخلا نأ :لصاحلاو «ةرمثم ريغ اراحشأ سرغ ول
 نب ةفيذحو فينح نب نامثع ثعب هنإف هذ رمع نع لوقنملا هنأل ؛مهارد ةرشع مركلا بيرج يقو «مهارد
 0 ام وحن ىلع جارخلا اعضوو «بيرج فلأ فلأ نيثالثو ةتس تغلبف «قارعلا داوس احسمف ءامكُذ ناميلا

 .ًاعامجإ ناكف «ريكن ريغ نم قد ةباحصلا نم رضحم
 دنعو هدنعو «مهردو عاص امهيف :دمحأ دنعو «نامهرد ريعش يلو «مهارد ةعبرأ ةطنح بيرح يف :يعفاشلا دنعو

 يف ريدقت ال :كلام دنعو «مهارد ةينامث نوتيزو مركو لخن بيرح يفو «مهارد ةتس ةبطر بيرج يف :يعفاشلا
 هيلع عضوي «ناتسبلاو نارفعزك انركذ ام ىوس ام فذ رمع فيظوت هيف سيل امو «ةقاطلا بسحب لب لكلا
 نأل ؛هيلع دازي الو «جراخلا فصن بحاولا غلبي نأ ةقاطلا ةيافو هد رمع هعضو اع ارابتعا ةقاطلا بسحب
 (حتف) ٠٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .فاصنإلا نيع فيصنتلا

 ةعبرأ عاصلاو «"بيرح جارخو" :هلوقل ربح :عاص (ييع) .ءيش بحي ال عرزلا حلصي مل اذإ هنأل :حلص
 مهردو ضرألا كلت عرزي امم عاص يأ .عاصلا ىلع فطع :مهردو (ٰييع) .امهرد نوتسو ناتئام نملاو «ءانمأ

 (ط) .دوقنلا دوحأ نم
 (حتف) .ثاركلا لثم ةبطرلا ريغ لوقبلاو «هارحب ىرح امو ناحنذابلاو خيطبلاو رايخلاو ءاثقلا يهو حتفلاب :ةبطرلا

 هنأل: مهارد ةرشع(ييع) .هب ةلوغشم ضرألا لك نوكت هجو ىلع ضعبب اهضعب لصتا يذلا يأ :لصتملا
 (ييع) هاف رمع نع لوقنملا



 ةيرجلاو جارخلاو رشعلا باب ۱۸۸ داهجلاو ريسلا باتك

 عاملا هضرأ ىلع بلغ نإ ج جارح الو .ةدايزلا فدل «صقن فظو ام قطت مل نإو

 جارخلا ضرألا ىلع يأ -

 ةفيظولا صقنت ةعارزلا ماسقأ نم بيرج لك ىلع انركذ امم فظو ام ضرألا قطت مل نإو يأ :خإ قطت مل نإو

 «جارخلا فصن ىلإ هنم ضقنيف فظوملا جارخلا فعض غلبي ال اهنم جراخلا نأ ةقاطإلا مدع نعمو «قيطت ام ىلإ

 امكلعل :امذ ناميلا نب ةفيذحو فينح نب نامثعل هدد رمع لوقل ؛زئاج عبرلا ةلق دنع ناصقنلا نأ :لصاحلاو

 لاق هبو «ناصقنلا زاوح ليلد اذهو «تقاطأل اندز ولو «قيطت ام اهانلمح لب ءال :الاقف «قيطت ال ام اهامتامح

 «يعفاشلل افالخ دمحأو كلام

 اهعبر رثك نأب هذ رمع نع تردص لا ةفيظولا ىلع ةدايزلا ضرألا قيطت تناك نإو يأ :ةدايزلا فالخب

 .اعامجإ زوجت ال اهنإف

 اضيأ زوحت ال اهإف هه رمع ةفيظو ىلع دازو ءادتبا ةدايزلا قيطت ضرأ ىلع جارخلا فيظوت مامإلا دارأ اذإ امأو

 «ةقاطلا ةدايزب ربحأ امل دزي مل هذ رمع نأل ؛دمحأ نع ةياور وهو «فسوي يبأ نع ةياور وهو ةفينح يبأ دنع

 ةقاطلا ةيامف مث فسوي يبأ لوق فنصملا راتخخاو «ةثالثلا تلاق هبو «ناصقنلاب ةدايزلل ًارابتعا زوجي :دمحم لاقو

 (حتف «صلختسم) ٤۳٦/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلع دازي الو جراخلا فصن

 اهبحاص نكمتي ملو اهنع ءاملا عطقنا وأ «ةعارزلا تقو ىضم ىح جارخلا ضرأ ىلع ءاملا بلغ يأ :خإ بلغ نإ

 بحاص ىلع جارح الف «قرحلاو قرغلاو دربلاو دارحلاك اهعفد نكمي ال ةفآ عرزلا باصأ وأ «ةعارزلا نم

 اميفو «عاطقنالاو ءاملا ةبلغ يف جارخلا باب يف ربتعلا يريدقتلا ءامنلا وهو «ةعارزلا نم نكمتلا تاف هنأل ؛ضرألا

 انديقو «ةاكزلا لام يف امك طرش لوحلا عيمج كل ايمان رک و لر نسعي 3 دالا تاقتا ع رزلا باصأ

 عابسلاو ةدرقلا لكأك اهنع زارتحالاو ءاهعفد نكمب ةفآ يف نأل ؛اهنع زارتحالا نكع ال يلا ةيوامسلاب ةفآلا

 لصألا نأل ؛ةروصلا هذه يف جارح الف «جراخلا لك بهذي نأ ةفآلا ةباصإب دارملاو «جارخلا طقسي ال «ماعنألاو

 .هب قلعت ام لطب كله اذإ

 ديزي ال هنأل ؛جارخلا بحي «نيزيفقو نيمهرد رادقم يقب نأب هلثمو جارخلا رادقم يقب نإف هضعب بهذ اذإ امأ

 ول هنأل ؛عرزلاب ديقو .فاصنإلا نيع فيصنتلا نأل ؛هفصن بجي «كلذ نم لقأ يقب نإو «جراخلا فصن ىلع

 ةنسلا نم قبي مل اذإ ام ىلع لومحم جراخلا كاله ةروص يف جارخلا مدع :ليقو طقسي ال داصحلا دعب كلم

 (ييع) .طقسي الف «كلذ ردق ةدملا نم يقب اذإ امأو «ًيناث ضرألا عرزي نأ هنكمب ام رادقم

 (ييع) .ائيش تبنت ال يلا ةحنسلا ضرألاك ةعارزلا نم نكمتلا مدعل اهنع ءاملا :عطقنا وأ



 ةيزجلاو جارخلاو رشعلا باب ۸۹ داهجلاو ريسلا باتك

 يف رشع الو .ْبحي جارخ ضرأ ٌملسم ىرتشا وأ «ملسأ وأ ءاهبحاص 0 نإو : 0 ك يب لوم 3 ا 1 :
 ثالعلا لئاسملا باوح جارخلا

 هم

 ناك نكمتلا نأل ؛اهجارخ هيلعف ءادصق اهعرزي ل نأب ةيجارخلا ضرألا بحاص لطع نإو يأ :خ] اهلطع نإو

 تحي ال ةعاررلا نم ناز .هعتم ول هنألا ةوه لظنملا نوكب دقو هته نم ريضقتلاف هتوف يذلا وهو ل اتا

 هيلع ءيش الف ةمساقم جارخ ناك ول هنأل ؛فظوملا جارخلا ىلع لومحم اذهو «نكمتلا مدعل ؛جارخلا هيلع

 مدع رابتعاب ةعارزلا نع كلاملا زجع اذإ امأ ءاهتعارز نم انكمتم ناك هنأ ىلإ هيلإ ليطعتلا ةبسنب راشأو «ليطعتلاب

 ؛ئيع) .هل يقابلا كسمبو «كلاملا بيصن نم جارخلا ذحأيو «ةعرازم هريغ ىلإ اهعفدي نأ ماماللف «هبابسأو هتوق

 .جارخلا بجي كلذ ىلع ارداق نارفعزلل اهتيحالص عم ريعشلا اهيف عرز وأ الصأ اهعرزي مل نأب :اهبحاص (حتف

 (ييع «ط)
 ىععمو ةنوؤملا نعم هيف جارخلا نأل ؛هذه ىلع جارخلا هنم ذحؤي ةيجارخلا ضرألا بحاص ملسأ نإ يأ :ملسأ وأ

 :هلوقو .هب ملسملا أدتبي الف ىادتبالا يف ةبوقعو «ملسملا ىلع هؤاقبإ نكمأف ءاقبلا ةلاح يقف ةنوؤم ربتعيف .ةبوقعلا

 ىرتشا ةباحصلا ضعب نأل ؛اضيأ جارخلا هيلع بجي يمذلا نم جارخلا ضرأ ملسم ىرتشا نإ يأ "ىرتشا وأ"

 دبع بابلا اذه يف ةودقلاو «جارخلا ذحأ زاوجو ءارشلا زاوج ىلع لدف ءاهجارخ نودؤي اوناكو جارخلا ضرأ
 3 ر
 .دص» حيرشو يلع نب نسحو دوعسم نب هللا
 ثرحلا تالآ نم ىأر بع يبلا نأ يور ام اوجتحاو «هوركم ةيحارخلا ضرألا ءارش نإ :ةفسعتملا ضعب لاقو

 لب كلذك سيلو «جارخلا مازتلاب لذلا هب دارملا نأ اونظف "اولذ دق الإ موق تيبلا اذه يف لحد ام" :لاقف ائيش

 ةلذأ مهولعجو مهودع مهبلغ داهجلا نع اودعقو «رقبلا بانذأ | وعبتاو «ةعارزلاب اولغتشا اذإ نيملسملا نأ دارملا

 يقب نإ مث "اولذ رقبلا بانذأ اوعبتاو ليخلا يصاون مأ كرت اذإ" :لاق هک يبلا نأ قراشملا يف ركذ امك اولذف

 ٤١۷/١[ :قئاقحلا زمر]. عئابلا ىلعف الإو هيلع جارخلاف ؛ةعارزلا نم يرتشملا نكمتي ام رادقم ةنسلا نم

 (صلختسم)

 956 نألو ؛ a رو راع علا :8 هلوقل يمذلا ىلع الو ماسلا ىلع جارخلاو رشعلا

 ؛امهنيب عمجي :يعفاشلا لاقو «ةجح مهعامجإب ىفكو فايع فاما راق امون عمجي مل روجلاو لدعلا ةمئأ

sSأ د  

 00 ٤١۷/١[ :قئاقحلا زمر] .مهدحأ عم ةاكزلا بحت مهدنعو



 ةيزجلا ماكحأ 1۹۰ داهجلاو ريسلا باتك

٠ 

 1 ةيزحلا ماكحأ نايب يف يأ

 لك ين لمتعملا ريقفلا ىلع .عضوت الإو ءاهنع لدعي ال ءضارتب تعضو ول ةيزجلا
 NN OED .هفعض لاخلا طسو ىلعو ءامهرد رشع انثا ةنس

 ي ا
 فكتو ىضقت يأ يمذلا نع ئرحت األ ؛كلذب تيمسو «ىحللاو ةيحللا لثم «ىزحج هعمجو ةيزجلا يف يأ :لصف
 ىتح# :ىلاعت هلوق وهو «باتكلاب ةتباث يهو 4717/١[ :قئاقحلا زمر].لتقلا هنع طقس اهلبق اذإ هنأل ؛لتقلا نع

 دقو .نارحب سوحب نم ةيزجلا ذأ ةع هنأ يور ام وهو ةنسلابو (14:ةبوتلا) كيَنوُرْغاَص ْمُهَو ٍدَي ْنَع ةيزجلا وطي

 ىلع ينازلا ريرقت زا كلذ زاح ولو ؛لام. رفكلا ىلع رافكلا ريرقت زوجي فيك :اولاق ثيح نيدحلملا ضعب نعط

 لتقلا كرت نع ضوع يه لب «رفكلا ىلع هريرقت نع الدب نكت مل ةيزجلا نأب بيجحأو ؟هنم ذحؤي لام انزلا
 دقعب يه وأ قاقرتسالاك زوجيف رفكلا ىلع ةبوقع يهو «ضوعب صاصقلا 50 «نيبجاولا قاقرتسالاو

 (حتف) .هرش عفد اهيف نأ عم ملسيف مالسإلا نساحم ىرياعرف «نيملسملا عم نكسيل ةمذلا

 نع يأ :اهنع لدعي ال (ييع) .امهريغو ريناندلاو مهاردلا نم نيعم غلبم ىلع مامإلا مهحلاص نأب :ضارتب

 بحوملاو ٤١۳۷/١] :قئاقحلا زمر] .قافتالا هيلع عقي ام بسحب ردقتت اهنأل ؛حلصلاو يضارتلاب ةعوضوملا ةيوقلا

 ءرفص يف فصنلا :ةلح يفلأ ىلع نارحب لهأ حلاص تاع هنألو ؛هريغ ىلإ هنم يدعتلا زوجي الف يضارتلا وه

 فلأ ىلع نارحب ب حلاص ع هنأ نم ةيادحلا يف امو .نميلا يف يح نم ضرأ مسا نارحبو .بحر يف فصنلاو

 (حتف) .ةلح يفلأ ىلع حيحصلاو «حيحص ريغ ةلح يئامو

 ىلع مهرقأو رافكلا ىلع مامإلا بلغ اذإ ام يف رهقلاب لب يضارتلاب ةيزحلا عضوت مل نإو يأ :خإ عضوت الإو
 ذحؤي امهرد رشع انثا ةنس لك يق بسكلا ىلع رداقلا حيحصلا يأ لمتعملا ريقفلا ىلع عضوت ذئنيحف «مهلاومأ

 وه لمتعملا ريقفلا :ليقو «جارخلا ضرأ لطع نمك تبحجو هتردق عم لمعي مل ول نح مهرد رهش لك يف هنم

 يذلا وه :لمتعملا ريقفلا (حتف) .ةفرح نسحي مل نإو ناك هجو يأب ريناندلاو مهاردلا ليصحت ىلع ردقي يذلا
 (ييع) .نيتئاملا نود ام كلمي يذلا :ليقو «ةحاح نم رثكأ بستكي

 يف ربتعملا نأ ملعاو [(نييع) .بسكلا نع هلام. نيغتسي ال هنكلو لام هل يذلا وهو] :هفعض لاحلا طسو ىلعو

 كلمي نم يغلاو ءطسولا ةيزج هنم ذخؤي فصنلا يف ًاريقفو ءلوحلا فصن يف ًاينغ ناك ولف «ةنسلا رثكأ رقفلاو انغلا
 ّيئام كلم نم طسوتملاو «فرعلا رفعج وبأ ربتعاو «دامتعالا هيلعو «لاوقألا نسحأ وهو ءادعاصف مهرد فالآ ةرشع

 «مهرد يئام كلي ال نم ريقفلاو ءبسكلا نع يغتسي الو لام هل يذلا وه :ليقو مهرد فالآ ةرشع ىلإ مهرد

 = «مهلاومأ ىلع مهرقأو رافكلا ىلع مامإلا بلغ اذإ هنأ :لصاحلاو «هتشيعم حالصإل بسكلا نم هل دب ال نم :ليقو



 ةيزجلا ماكحأ ۱۹۱ داهجلاو ريسلا باتك

 TOT «يمجع ينثوو يسوجمو يف ىباتك ىلع عضوتو ,هفعض رثكملا ىلعو
 هقاقرتسا زاوحل ةيرحلا يأ ءانغلا رهاظلا نغلا وهو ىلع عضوتو يأ

 فعض لاحلا طسو ىلعو ءمهرد رهش لك يف ءامهرد رشع انثا ةنسلا يف بستكملا ريقفلا ىلع ةيزجلا عضو -
 :يعفاشلا لاقو ءاندنع اذهو «مهارد ةعبرأ رهش لك يف عه نش يحلا ىلعو ,نيمسرد رهش لك يف كلذ

 ل ل ل ا ل ؛ءاوس كلذ يف ئغلاو ريقفلاو ًارانيد ةملاحو ملاح لك ىلع عضوي

 هل يح لتقلا نع الدب بجي ا ةيزخلا نألو «لصف ريغ نم ةغلابو غلاب لك نم يأ "رفاعم هلدع وأ رايد هل اج

 .ريقفلاو غلا مظتني ىعملا اذهو «يرارذلاك هلتق زوجي ال نم ىلع بحي
 ؛اعامجإ راصف «مهنم دحأ مهيلع ركني مو ؛نورفاوتم ةباحصلاو أد يلعو نامثعو رمع نع لوقنم انبهذمو

 ناك ترا ةا و كالو لابا ةرضتلا نع الدب تيجو األ اقفل فت تبحر هو

 ةيزج الو «ةلماحلا ىلع هبوجو ليلدب حلصلا هيلع عقو لام يف وهف يعفاشلا هاور امو «هلدب وه ام اذكف «هتلقو

 لثم ذح يأ "رفاعم" OE و دلت N O لاب وحلا لدور «نهيلع

 :كلام دنعو ةن ريب اسا نابض مثءرم نب رفاعم ىلإ بوسنم يرحم بوث لاقي «ءسنجلا هده نأ اذوب رانيد

 (ئيع «حتف «صلختسم) .مامإلا يأر ىلإ ضوفي :دمحأ دنعو ءاصهرد نوعبرأ وأ ريناند ةعبرأ ملحم لك ىلع
 (ييع) .مهارد ةعبرأ رهش لك يف هنم ذخؤي امهرد نوعبرأو ةينامث وهو فعضلا فعض يأ :هفعض

 ةلزسنملا بتكلا نم ًاباتك دقتعي يذلا ىلع ةيزحلا عضوت نعملاو ءامسلا نم لزنم باتك ىلإ ةبسن وه :يباتك

 "يسوحم و" :هلوقو «ليحنإلا دقتعي هنإف «نارصنلاو «روبزلا دتقعي هنإف «يرماسلاو «ةاروتلا دقتعي هنإف «يدوهيلاك

 هن ف وع نب نمحرلا دبع دهش نح سوحملا نم ةيزجلا ذخأي مل هنأ هذ رمع نع يور امل هيلع ةيزحلا عضوت يأ
 «باتكلا لهأب ةصوصخم ةيزجلا يعفاشلا دنعو «نورحخآو يراخبلا هاور «رجه سوحم نم اهذخأ 3 يبلا نأ

 ٤١۸/١[ :قئاقحلا زمر].اهيف الحاد نوكيف «باتكلا لهأ نم هدنع سوجماو

 ناخ ل اشوقتم ناك اه رولا رجم نم ناثوألا ةدبع ىلع ًاضيأ عضوتو يأ "يمحع نثو" :هلوقو
 :ىلاعت هلوقب «بحاو لاتقلا نأل ؛مهنم ذحؤت ال :يعفاشلا لاقو «ناسنإلا ةروص ىلع ناك امل مسا :منصلاو

 نيِذلا نم :ىلاعت 00 قح يف ةيزجلاب لاتقلا كرت زاوح انفرع انأ الإ (09+:ةرقبلا) مُهولتاقوإل

 «لصألا ىلع مهئارو ام ىقبف ءانيور امك ربخلاب سوحملا قح يفو (۹٠:ةبوتار ةيزجلا اوطُي ىح باَتكْلا اوتو
 ةيزجلا نألو ؛مهيلع ةيزحلا برض زوجيف «مهقاقرتسا زوجي هنأ :انلو ءباتك لهأب اوسيل مهنأل ؛مهيلع ةيزحالف

 نعو «طقف يباتك لك ىلع عضوت ىرحأ يف هنعو «ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو «باتكلا لهأب ةصتخم ريغ

 (حتف «صلختسم) .يبرعلا فالح يمجعلاو «شيرق يكرشم الإ رفاك لك ىلع عضوت كلام
 (يئيع) .اهفودبعيو رانلا نومظعي موق مهو سوحملا دحاو وهو يسوحم ىلعو يأ :يسوجمو
 (ييع) .ناثوألا دباع وهو ينثو ىلع اضيأ عضوتو يأ :يتثوو



 ةيزجلا ماكحأ ۱۹۲ داهجلاو ريسلا باتك

CEGا ا ا را ال  

 امأ ءامهرفك ظيلغتل ؛دترملا ىلع الو «برعلا نم ناثوألا ةدبع ىلع ةيزجلا 7 ال يأ :دترمو يبرع ال

 اوناك مهنأل ؛رهظأ مهقح يف ةزجعملاو مهتغلب لزن نآرقلاو «مهرهظأ نيب أشن تع هنألف ؛برعلا وكر شم
 ؛دترملا امأو :٦ ١( حتفلا) ©« نوُمِلْسُي 0 ہهنولتاقنإف :ىلاعت لاق « ا هوحجوبو «هيناعم ف رعأ

 فيسلا وأ مالسإلا الإ نيقيرفلا نم لبقي الف «هيلإ يده ام دعبو مالسإلا نساحم ىأر ام دعب هبرب رفك هنألف

 ىكرشم يرارذ قرتسي ناك يع هنأل ؛ءيف مهيرارذو مهؤاسنف مهيلع رهظ اذإو «مهقح يف ةبوقعلا يف ةدايز

 يكرشم نم ظلغأ دترملا رفكو «نيدترم اوناكو «مهفايبصو ةفينح ينب ءاسن قرتسا هذ ركب وبأو «برعلا
 مهيرارذو برعلا نم ناثوألا ةدبع ءاسن ربحت الو «مالسإلا ىلع مهيرارذو نيدترملا ءاسن ربحت اذهو «برعلا

 (حتف «صلختسم) ٠١۸/٤[ :قئاقحلا نييبت] .مالسإلا ىلع

 يب نم تناك اذإ الإ اهيلع عضوت ال ةبتاكم وأ ةربدم وأ دلو مأ وأ ةمأ وأ ةرح تناك ءاوس] :ةأرماو يص

 نع فلخ ةيزحلا نأل ؛ةأرملا ىلع الو «هوتعلاو نونجملا هلثمو ءيبصلا ىلع ًاضيأ عضوت الو يأ [(سم «ط) .بلغت
 يب نم تناك اذإ الإ ةيلهألا مدعل ؛ نالتاقي الو نالتقي ال امهنأل ؛لاتقلاب ةرصنلا امهيلع بحت الو «ةرصنلا

 . حلصلاب بجو كلذ نأل ؛مهلاجر نم ذخوؤت امك مهئاسن نم ذحؤت اهإف «بلغت

 نع افلح تعرش ةيزجلا :انلق ؟ةيمذ ةرفاك تناك اذإ اذكف ةملسم تناك ول لاملاب ةرصنلا اهمزلي :ليق نإف

 هلام ةرصنلا لصحيل ؛ةلتاقملا يف ذوخأملا فرصي اذهلو ؛هنم ذوحأملا قح يف لتقلاو «لاتقلا نعو انقح يف ةرصنلا

 .املسم ناك ول هندبب لصحي امك

 ةرصنلا نعو «مهقح يف لتقلا نع لدب اهنأل ؛دلولا مأ نبا اذكو «بتاكم الو دبع ىلع الو يأ :بتاكمو دبعو
 مهنع يدؤي الو ؛كشلاب بجي الف ءعضوت ال يناثلا رابتعالا ىلعو «عضوت لوألا رابتعالا ىلعف ءانقح يف

 «نيترم ذحألا ريصي «ءالؤه لحأل ايناث مهنم تذحأ ولف ءانغلاب يأ مهببسب ةيرحلا ةدايز اولمحت مهنأل ؟مهيلاوم

 «ريبكلا خيشلاو جولفملا كلذكو «لاتقلاو لتقلا لهأ نم اسيل امهأل نودع عضوت ال يأ "ىمعأو نمزو" :هلوقو
 ريغ ريقفو" :هلوقو ءلوق يف ىعفاشلا لاق هبو «ةلمجلا يف لتقي هنأل ؛لام هل ناك اذإ بجي هنأ فسوي يبأ نعو

 :انلو ءرم يذلا جف ذاعم ثيدح قالطإل ؛يعفاشلا فالح هيفو ءبستكم ريغ ريقف ىلع عضوت ال يأ "لمتعم

 فظوي مل ضرألا جارح نألو «ةباحصلا نم رضحمم كلذ ناكو «لمتعم ريغ ريقف ىلع اهفظوي م فف نامثع نأ

 .حلصلا هيلع عقو لام يف ناك ثيدحلا نأ انركذ دقو «ندبلا جارح اذكف ءاهل ةقاط ال ضرأ ىلع

 اذإ بهارلا نأ ةفينح يبأ نعو «سانلا طلاخي ال يذلا بهارلا ىلع عضوت ال يأ "مهطلاخي ال بهارو" :هلوقو

 ليطعتك راصف «لمعلا ىلع هتردق عيض هنأل ؛فسوي يبأ نع ةياور يهو «هيلع عضوت لمعلا ىلع ارداق ناك
 = «لتقلا طاقسإل ةيزحلاو «سانلا نوطلاخي ال اوناك اذإ مهيلع لتق ال هنأ :نتملا ةياور هجوو «ةيجارخلا ضرألا



 ةيزجلا ماكحأ ۱۹۳ داهجلاو ريسلا باتك

 رّركتلاو مالسإلاب 00 «مهطلاخي ال بهارو < ‹«لمتعم ريغ ريقفو .ىمعأو نمزو

 بستم ريغ يأ هيلع الو يأ
 ا ل EROSIONS ANON SSSA ةعيب ثدحت الو .توملاو

 .قافتالاب ةيزحلا مهيلع بحت «نامزلا اذه بهاورك سانلا نوطلاخي اوناك اذإ مُمأل ؛سانلا ةطلاخم مدعب ديقو -

 دعبو «مهيلع عضو ؛«ةيزجلا مامإلا عضو لبق ضيرملا أرب وأ «دبعلا قتع وأ ءنونحملا قافأ وأ ءيبصلا كردأ ولو
 هنأل ؛هيلع عضوت ثيح عضولا دعب رسيأ اذإ ريقفلا فالخب «عضولا تقو مهتيلهأ ربتعملا نأل ؛عضوت ال اهعضو

 (نيع. حتف. صلختسم) .لاز دقو رجعلل هنع تطقس امنإو «ةيزجلا لهأ

 ىمعأ ىلع الو يأ :ىمعأو (حتف) .ةلطعم هاوق وأ مودعم هئاضعأ ضعب يذلا وهو نمز ىلع الو يأ :نمزو
 خيشلاو جولفملا اذكو «هريغك ناك طلاخ ولو سانلا طلاخي ال يأ :مهطلاخي ال (حتف) .لاتقلاب ةرصنلا مدعل

 :الكلع هلوقل ؛ةيزحلا هنع طقست ةنسلا تمت ام دعب ةيرجلا هيلع نم ملسأ ول يأ :مالسإلاب طقستو (ط) .ريبكلا

 نأل ؛ةيزجلاب ديقو «هب لطبي الف نيعم قح هب قلعت هنأل ؛مالسإلاب قرلا طقسي مل امنإو "هيلع ةيزج الف ملسأ نم"

 هبو «نيد اهنأل ؛امهب ةيزحلا طقست ال :يعفاشلا لاقو ءاقافتا توملاو مالسإلاب طقست ال ةرحألاو جارخلاو نويدلا

 لينب ضوعملا هيلإ لصو دقو مالسإلا راد يف ئئكسلا نعو ةمصعلا نع اضوع تبحو اهنألو ؛توملا يف كلام لاق
 .ضراعب ضوعلا هنع طقسي الف نيكسلاو ةمصعلا

 «ةرصنلا نع الدب وأ رفكلا ىلع ةبوقع تبحجو األ ؛لتقلا وهو هدوجو ناهتما نع ضوع األو ؛انيور ام :انلو

 رركتلاب ةيزحلا طقست كلذكو يأ "رركتلاو" :هلوقو «توملا دعب الو مالسإلا دعب رفكلا ىلع ةبوقعلا ىقبت الو
 تلحادت تعمتحا اذإف «ةبوقع اهنأل ؛ةفينح يبأ دنع رثكأ وأ نالوح هيلع لاح يح ةيزجلا هنم ذحوي مل نأب
 :ةثالثلا تلاق هبو ملسملا قح يف ةاكزلاك ريحأتلاب طقست الف «ةمذلا يف ةبحاو اهنأل ؛امب بلاطي :الاقو ,دودحلاك

 (صلختسم) 489/١[ :قئاقحلا زمر] .اقافتا هيف لخادت ال :ليقو «فالخلا اذه ىلع :ليق ضرألا جارخو
 نكي مل ءىش داجيإ :ثادحإلا :ثدحت الو (ط) .ةنسلا يضم دعب ولو ًاضيأ يمذلا توم طقستو يأ :توملاو

 «بلغأ ىراصنلا دبعمل ةعيبلا لامعتسا نأ الإ ةسينكلا اذكو ءدوهيلاو ىراصنلا دبعمل مسا :ةعيبلاو «لبق نم

 :الكع هلوقل ؛مالسإلا راد يف زوج ال. «ةسينكلاو ةعيبلا ثادحإ نأ ئيعملاو .بلغأ دوهيلا دبعمل ةسينكلا لامعتساو

 لهأ ىلع بجي اهوثدحأ نإف «نكت مل ةسينك مالسإلا راد يف ثدحت ال دارملاو ,"ةسينك الو مالسإلا يف ءاصخال”

 مكح يف ريصي يح ءاسنلا نم عانتمالا هب دارملا :ليقو «ةيصخلا عزن :دملاو رسكلاب ءاصخلاو ءاهوعنمي نأ مالسإلا

 نع عاطقنالاب اهيف دبعتيل ؛ريبك سأرب نبت يلختلا تيب يهو «ةعموصلا الو «رانلا تيب ثدحي ال اذكو «يصخل ا
 - «ريزنخلاو رمخلا عيب نم نوعنميو «عضوملا كلذ يف ثادحإ هنأل ؛رخآ ىلإ ناكم نم اهلقن ثادحإلا نمو .سانلا



 ةيزجلا ماكحأ 1۹4 داهجلاو ريسلا باتك

 «جرسلاو بك رملاو يرلا يف تع يملا زیو .مدهنملا داعیو ءانراد يف ةسينكو
 ةناهإلا لهأ نم مهال بكرملا ٍفو يأ نالا نع

 يأ "انراد يف" :هلوقو «كرشلا راهظإ هب عطقيف ءانل ناذألاك مهل سوقانلاو «ةسينكلا جراخ سوقانلا برضو =

 (ييع «حتف ءصلختسم).ىرقلا يف الو ءراصمألا يف ال اقلطم مالسإلا راد يف
 هسفنب مدهنا ام يأ ] :مدهنملا داعيو (يشحم) .اهيف انوكي مل نإ ءادتبا ناينبت ال يأ مالسإلا راد يف يأ :انراد يف

 عيبلا تمدهنا ول يأ [(ييع) .لوألا ءانبلا ىلع ةدايز ريغ نم داعيو «مامإلا همده ام ال ةميدقلا عيبلاو سئانكلا نم

 يف سئانكلاو عيبلا كرتب اذه انموي ىلإ 2 هللا لوسر ندل نم ثراوتلا نأل ؛امتداعإ نم عنمي ال ةميدقلا سئانكلاو

 دنعو «لوألا ءانبلا ىلع ةدايزلا نم عنمي هنأ الإ ةمئاد يقبت ال ةعيبلا نأل ؛ةداعإلا ا ليلد اذهف «مالسإلا راد

 اهارق نم نوعنميف اهيف امأ «برعلا ةريزج ريغ يف ىرقلا نود راصمألا يف اذه :ليقو اسا مدهنملا داعي ال :دمحأ

 «مالسإلا رئاعش اهيف ماقت يلا يه اهنأل ؛راصمألا يف نوعنعو "برعلا ةريزج يف نانيد عمتجي ال" ربخل ًاضيأ

 .ريثك ددع اهيف ناك نإو دودحلاو عمجلا اهيف ماقي ال ةيرق يق كلذ نم نوعنمب الو

 اهلهأ رثكأ نأل ؛ةفوكلا ىرق يف ناك ةفينح يبأ نع يورملاو «مهرئاعش هيف عشت مل عضوم لك يف نوعنمب :ليقو

 اهذاختا نم نوعنمبيو ءاهيف ريزانخلاو رمخلا لاحدإ نمو «هلك كلذ نم نوعني برعلا ضرأ يفو «ةمذلا لهأ

 نم نيكرشملا اوجرخأ" :هيف تام يذلا هضرم يف لاق لع هنأ فق سابع نبا نع يور امل ؛انكسم نيكرشملا

 (حتف) 475/١[ :قئاقحلا زمر] .ملسمو يراخبلا هاور «"برعلا ةريزح

 ةئيهلا ئايلا ديدشتو اهرسكو ءازلا حتفب يزلا :"ملسم حرش" يف يوونلا لاق :يّرلا يف انع يّمذلا زيمبو

 ملعلا لهأب صتخي سابل نع نوعنميو «ةوسكلاو سابللا يف نيملسملا رشعم نع زيمتلاب يّمذلا ذحوي يأ سابللاو

 ةا اجريت اوك و نام عورسلا ق اذكر هيلا تك ر ن ار نانا يك للا ق دوو ادو لا

 راهظإب ذحؤيو «حالسلا لامعتسا نع نوعنمب اذكو «ةرورضلل ًاليح اوبكر وأ ءًالغب وأ ًارامح اوبكر اذإ فكألا

 .ةيقوفلا ءاتلا رسكو ةلمهملا نيسلا نوكسو فاكلا مضب جيتسكلا

 فيكف كلذب رجه سوجم الو نارحن ىراصن الو ةنيدملا دوهي مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع يبلا ذحأي مل :ليق نإف

 جايتحالا عقي ملف مهلاح هبتشي ال ةنيدملا يف نيفورعم اوناك 2 هللا لوسر نمز يف مهفإ :انلق ؟هذهي يمذلا ذحؤي

 كلذب رمأف «كلذ ىلإ ةجاحلا تعقو فرعي ال نمو فرعي نم سانلا يف رثك امل هن رمع نمز يف مث كلذ ىلإ

 بحوف ةماركلاو زازعإلا لهأ نم نوملسملاو «ةناهإلا لهأ نم مهنألو ؛اباوص هنوري اوناكو ةباحصلا نم رضحمب

 وه فسوي يبأ نعو «مهطاسوأ هب نودشي يذلا ظيلغلا طيخلا وه "جيتسكلا"و ءامهنيب توافتلل ًاراهظإ زيمتلا

 رخف لاقو «مسيربإلا نع ةذحتملا رينانزلا نم هب زيمتي ام نود هبايث قوف يمذلا هّدشي عبصإلا ردقب ظيلغلا طيخلا

 .مجعلا ةغلب لذلاو زجعلا هتقيقحو «ةبرعم ةيسراف يهو ءرفكلا تامالع يه تاجيتسكلا :مالسإلا



 ةيزجلا ماكحأ 4١ه داهجلاو ريسلا باتك

 ,فكألاك اجرس بكريو «جيتسكلا َرهظُيو ,حالسلاب لمعي الو اليخ بكري الف
 يمذلا يأ

 الع يبلا بسو .ملسم لتقو «ةملسمب انزلاو «ةيزجلا نع ءابإلاب هدهع ضقتني الو
 اهئادأ نع عانتمالاب يأ

 يف يحركلا لاقو «فاكألاك نوكيف «ةرورضلا دنع الإ جرسب بكري ال يأ :فكألاك اجرس بكر يو

 الو ءنيملسملا ةسلايط نم ةسلايط نوسبلي ال اذكو «ةنامرلا لثم جرسلا سوبرق ىلع نوكي نأ هريسفت :هرصتخم
 «لحالجلاك تامالعلاب كلذو «تامامحلاو قرطلا يف انئاسن نع مهئاسن زيمتب رمؤي اذكو «مهتيدرأ لثم ةيدرأ

 (صلختسم «حتف «ييع).قرطلا يف نوقيضيو «مالسلاب نوءدتبي الو «تامالع مهرود ىلع لعجيو
 برحلا يف ةناعتسالا ىلإ انتجاح دنع :ليقو «حصألا يف فاكأ وأ جرسب ناك داهجلا لهأ نم سيل هنأل :اليخ

 (صم) .حالسلا لامعتسا نم عنو يأ :حالسلاب (ٰييع ءط) .فاكأب بكري

 (حتف) .ةعدربلا وهو فاكلا عمج فاكلاو ةزمهلا مضب :فكألاك

 امك ًانومأم نوكيو «ةعبرألا ءايشألا هذه هنع ردص ول ةيزجلل يمذلا دقع ضقتني ال يأ :لإ هدهع ضقتني الو

 اهنأل ؛قاب مازتلالاو ءاهؤادأ ال ةيزحلا مازتلا ءلاتقلا اه يهتني يلا ةياغلا نأل ؛اهئادأ نع عانتمالا :لوألا «ناك

 ناذآ نع اوما اإ ةا كه نأ "1" ماس تاغار ارز قز اودا ناسك صيف هدو ايه ترام

 دنعو «انزلا اذه هدهع ضقتني ال هنإف «ةملسح هانز :يناثلاو .ةثالثلا لوق وهو «نولتاقيو دهعلا ضقتني ةيزجلا
 8 يبلا يمذلا بش :عبارلاو .ةثالثلل فالح املسم يمذلا لتق :ثلاثلاو .هب ضقتني :يكلاملا مساق نباو دمحأ

 .دمحأو يراخبلا هاور ."ال" :لاق «هلتقن :هباحصأ لاقف «كيلع ماسلا : هللا لوسرل لاق ًايدوهي نأل

 ملسملا نأل ؛اذه يرايتحاو .دمحأو كلام لاق هبو «ىلوأ نامألاف ءنابإلا ضقني هنأل ؛هب ضقتني :يعفاشلا لاقو

 لاق :لوقأ ؟نيدلل ودع مرحب نم اذه ردص ول فيكف «هب لتقي مكاحلا هب مكح ول يح رفكي ٌلك يلا بس اذإ

 هلاصح نم ةلصح وأ هنيد وأ هبسن وأ هسفن يف ًاصقن هب قحلأ وأ ككل يبنلا باع نم عيمج نإ :"ءافشلا" بحاص

 ىلع هبصنم. قيلي ال ام هيلإ بسن وأ «هنم ضغبلا وأ هناشل ريغصتلا وأ ءاردزالاو بسلا قيرط ىلع ءيشب ههبش وأ

 ضراوعلا ضعبب هرقحتسا وأ «هيلع ةنحماو ءالبلا نم ىرج ام ءيشب هريغ وأ همالك نم فختسا وأ مذلا قيرط
 ةمئأو ءاملعلا نم عامجإب هلك اذهو .هتبوت لبقت الو «لتقي نأ :همكحو .هل باس وهف «هيلع ةزئاجلا ةيرشبلا

 (يشحم «حتف «نيع).ًاصخلم ىهتنا .اذه انموي ىلإ ةباحصلا ندل نم ىوتفلا

 (نيع) .ًاملسم هلتقب اضيأ ضقتني الو يأ :ملسم لتقو
 (ئييع «ط) .لتقي هنأ قحلاف هداتعاو نلعأ اذإ امأ «نلعي مل اذإ الع هبسب اضيأ ضقني الو يأ :يبلا بسو



 ةيرجلا ماكحأ لح داهجلاو ريسلا باتك

 يبلغت نم ذخؤيو .ٌدترملاك راصو «بارحلل عضوم ىلع ةبلغلاب وأ هّق قاحّللاب لب
 ةبلغلاو قوحللا دعب برحلا رادب يأ اندنع هدهع ضقني لب يأ

 يبلغتلا ىلوم يأ اناك اذإ يأ

 اوراص مهفأل ؛اننوبراحيل عضوم ىلع اوبلغي نأ وأ برحلا راد قوحلب نييمذلا دهع ضقني يأ :خلإ همث قاحللاب لب

 :هلوقو ءودعلا رابخأ ىلع علطيل مهنم ثوعبملا يأ نيكرشملل ةعيلط هسفن يمذلا لعج ول اذكو ءانيلع ًابرح كلذب
 فالخب «قرتسي رسأ اذإ يمذلا نأ ريغ نيرادلا نيابتب تاومألاب قحتلا هنأل ؛نيهحولا نيذه يف يأ "دترملاك راصو"

 قحل يذلا لاملاو مالسإلا ىلع ربجي هنإف دترملا فالخب «ةمذلا لوبق ىلع ريسألا يمذلا ربحي الو لتقي هنإف دترملا

 برحلا راد ىلع مامإلا مم رفظ اذإ :كلام لاقو «دترملاك هوذحأي نأ هتثرول سيلو ءائيف نوكي برحلا راد هب يمذلا

 (حتف) 440/١[ :قئاقحلا زمر].لتقلاو قاقرتسالا نيب ريخي :دمحأو يعفاشلا دنعو «مهيبسيو مهلتقي

 رسكب :يبلغت (ييع) .هتثرول هلام عفدو هلتق لح يف :دترملاك (ييع) .انيلع ابرح كلذب اوراص مهأل :بارحلل
 (ييع) .مورلا برقب اونكس برعلا ىراصن نم موق مهو بلغت نب ىلإ ةبسن ماللا
 لاومأ نم ذحخؤي يأ [(ييع) .فصن عبرلا فعضو رشعلا عبر ةاكزلا نأل ؛رشعلا فصن وهو] :انتاكز فعض
 فعض ىلع مهحلاص هذ رمع نأل ؛رشعلا فصن وهو ةاكزلا يف نيملسملا نم ذخؤي ام فعض بلغت نب ىراصن

 نم اهطئارش هيف ىعاري ال ةيزج ناك نإو مهنم ذوحأملا نأ ىلإ راشأو «ريكن ريغ نم ةباحصلا نم رضحمب ةاكزلا

 .كلذك عقو حلصلا نأل ؛اهبابسأو ةاكزلا طئارش ىعاري لب بئانلا نم لبقتو ءراغصلا فصو

 ةيزج هذه :ه5# رمع لاق ام ىلع ةقيقحلا يف ةيزج هنأل ؛مهئاسن نم ذحؤي ال :كلامو يعفاشلاو رفز دنعو
 ىلع بحت ةاكزلاو «ةاكزلا فعض ىلع مهحلاص هذ رمع نأ :انلو ءءاسنلا ىلع ةيزج الو متئش فيك اهومسف

 ؛مهيضارأ فالخب مهلاومأو مهيشاوم نم يأ ةيبصلاو يبصلا نم ذحوي ال هنأل ؛غلابلاب ديقو ءاهفعض اذكف ناوسنلا

 ريغ نمو ةأرملا نم ذحؤي :دمحأ دنعو «بوحجولل لهأ اهنإف ةأرملا فالخب ةفعاضملا اذكف مهيلع بحت ال ةاكزلا نأل

 (حتف) © 0١ :قئاقحلا زمر] .اضيأ مهنم فلكم

 يبلغتلا ناك نإو امهيلع ناعضوي ىح جارخلاو ةيزجلا يف يشرقلا قتعمك يأ | :يشرقلا ىلومك هالومو
 هالوم لاحب هلاح ربتعي الو «ةيزحلا هنم ذحؤي ًارفاك ًادبع يشرقلا قتعأ اذإ يأ [(ييع) .امهيلع ناعضوي ال يشرقلاو

 هنأل ؛يبلغتلا لوم ىلع فعاضي :رفز لاقو هيلع فعاضي الو ارفاك ناك اذإ ةيزجلا هنم ذخؤي يبلغتلا قتعم اذكف

 ؛فحخأ فيعضتلا ذإ ؛افيفخت ناك انه ىلوملاب قحلأ ول هنأ :انلو ."مهنم موقلا ىلوم نإ" :#يلع هلوقل ؛هالوم. قحلم

 يف سايقلا فالح ىلع ثيدحلا دوروو .فيفحتلا يف لصألاب قحلي ال قتعملا ىلوملاو ءلذلا فصو هيف سيل هنأل
 ٤١/١ ٤[ :قئاقحلا زمر] .هانعم. سيل ام هب قحلي الف «ةقدصلا ةمرح

 ؛تاقدصلا فالخب هيلع عضو امل فيفختلا يف قحا ولو ارفاك ناك اذإ ملسملا ىلوم ىلع عضوت ةيزحلا نأ ىرت الأ

 (حتف ءصلختسم) .يمشاه لاب ىلوملا قحلأف تاهبشلاب تبثي نامرحلا نأل



 ةيزجلا ماكحأ ۱۹۷ داهجلاو ريسلا باتك

 < 2 برحلا راد لهأ يذلا لالا يأ مامإلل يأ

 O ا يي رطانقلا ءانبو روغثلا دسك انحلاصم يف
 نيملسملا حلاصم يأ

 (ييع «ط) .رم امك نيفاغلا نيب يقابلا مسقي مث سمخي لاتقب ولف «حلصب ذحأ نأب :لاتق الب

 يأ فنصملا هركذ ام :لوألا :فرصمو ةنازخ لكل ةعبرأ نيملسملا لام تويب نأ ملعا :انلاصم يف فرصي

 «لاتق الب برحلا لهأ نم انذخأ يذلاو «مامإلل برحلا لهأ ةيدهو «يلغتلا نم ذوحأملا لاملاو «ةيزحلاو جارخلا

 وص امو «نارحب لهأ لامو «هيلع اورم اذإ ةمذلا لهأو برحلا لهأ نم رشاعلا هذحأي ام عونلا اذه ةلمج نمو

 دس لثم «نيملسملا لاصم ىلإ فرصي كلذ لك «مهتحاسب ركسعلا لوزن لبق لاتقلا كرت ىلع برحلا لهأ هيلع
 نوذحأي نيذلا لامعلاو ةاضقلا قازرأو روسجلاو رطانقلا ءانبو ةريحذلاو ةدعلاو لاحرلاب اهنيصحت يأ روغتلا

 قازرأ لثمو «لحاوسلا ىلع ءابقرلاو «ةاضقلا دنع باتكلاك نيملسملل لمعي نم لك هيف لحديو «تاقدصلا

 ةقفن نأل ؛ءالؤه يرارذ ةقفن لثمو ةلتاقملا لثمو «ةيعرشلا مولعلاو ثيدحلاو هقفلاو ريسفتلا باحصأ يأ ءاملعلا

 .باستكالا ىلإ اوجاتحال مهتيافك اوطعي مل ولف «ءابآلا ىلع ةيرذلا
 "روغثلا دس" ك :هلوقب دافأو «نيمناغلا نيب مسقي مث سمخي لاتقلاب مهنم ذوحأملا نأل ؛"لاتق الب" :هلوقب ديق اغنإو

 ءودعلل ةدعلاو تاطابرلاو دحاسملا ةرامعو حالسلاو عاركلا وحنل عونلا اذه ًاضيأ فرصي هنأ ليثمتلا فاكب

 نم :يناثلا ءامهوحنو ناذألاو ةمامإلا فئاظو نم دحاسملا رئاعش ةماقإ ىلع فرصلاو ءاهميمرتو ةماعلا راأ رفحو

 :ثلاثلاو .هيلإ ةاكزلا فرص زوجي نمم ةاكزلا باتك يف ركذ ام امهفرصمو «رشعلاو ةاكزلا لاملا تيب عاونأ

 ركذ دقو « (41:لافتألا) (ُهَسُمْح هَ ناف :هلوق يف ىلاعت هللا هركذ ام هفرصمو «زاكر لاو نداعملاو مئانغلا سم

 ريقفلا طيقللا اهفرصمو «هل يلو ال لوتقم ةيدو ءاه ثراو ال يلا تاكرتلاو تاطقللا :عبارلاو .ريسلا باتك يف

 ىلعو «مقايانج اهنم لقعيو «مهاتوم اهنم نفكيو «مهتيودأو مهتاقفن اهنم نوطعي «مهل ءايلوأ ال نيذلا ءارقفلاو

 .ضعبي هضعب طلخي الو «هصخب تيب عاونألا هذه نم عون لكل لعمي نأ مامإلا
 نم لصح اذإ مث كلذ لهأ ىلإ هفرصيو ءرخآلا عونلا نم هيلع ضرقتسي نأ هلف ءءيش اهضعب يف نكي مل نإف
 لهأ ىلع ةمينغل سمح وأ تاقدصلا نم فورصملا نوكي نأ الإ «هنم ضرقتسملا يف هدري ءيش عونلا كلذ

 «هقحتسم ىلإ هفرص اذإ هريغ يف اذكو «تاقدصلل نوقحتسم مهنأل ؛ًائيش هيف دري ال هنإف ءارقف مهو «جارخلا

 نم ءيش يف رصق نإف «ةدايز ريغ نم هتحاح ردق قحتسم لك ىلإ فرصيو «ىلاعت هللا يقتي نأ مامإلا ىلع بجيو

 (حتف) 44١/١[ :قئاقحلا زمر] ی هيه لا ناك قلل

 (ط) 441/١[ :قئاقحلا زمر].ودعلا نم ةفاخملا عضوم وهو «رغث عمج وهو :روغنلا
 [4 41/١ :قئاقحلا زمر] .روبعلل ءاملا ىلع نبي ام ىهو ةرطنق عمج :رطانقلا



 ةيزجلا هماكحأ ۱۹۸ داهجلاو ريسلا باتك

 فصن يق تام نمو .مهيرارذو ةلتاقملاو ءاملعلاو لامعلاو' 000 ةيافكو روسجلاو
 نيروكذملا ءالؤه نم ركذ نم يرارذ يأ ةلتاقملا ةيافكو يأ

 رم

 املا نع مرح ةنسلا

 نوكت ال ةرطنقلاو «بارتلاب نوكي دقو بشخلاب نوكي دق هنأل ؛ةرطنقلا نم معأ وهو رسح عمج :روسجلاو
 ةاكزلا عمجي يذلا يعاسلا لثم نيملسملل لمعي يذلا وهو «لماع عمج نيعلا مضب :لامعلاو (ئيع) .رجحلاب الإ

 (نييع) .نييتفملاو ءاملعلا ةيافكو يأ :ءاملعلاو [4 4١/١ :قئاقحلا زمر].روشعلاو
 اذإ هنأل ؛"ةنسلا فصن يف" :هلوقب ديقو «جوزلا ةمذ يف ةضورفم ةقفن اهو تتام اذإ ةأرملاك :خإ تام نمو

 ولو «ءافولا ىلإ برقأ نوكيل ؛هيلإ فرصيف هانع قوأ دق هنأل ؛هتثرو ىلإ هفرص بحتسي ةنسلا رحخآ يف تام
 عحري ال :ليقو «ةنسلا نم يقب ام در بحي :ليق ةنسلا مامت لبق تام وأ «لزع مث ةنس ةيافك مهنم دحاول لجع

 ءاطعلاو قزرلا نأ ملعاو 457/١[ :قئاقحلا زمر] .جوزلا ةقفن يف دمحم لوق سايق ىلع عحريو نيخيشلا دنع

 ةنسلا يف هل جرخي ام :ءاطعلاو ءرهش لك يدنجلل جرخي ام :قزرلا :ليقف ءامهنيب اوقرف ءاهقفلا نأ الإ نابراقتم

 ام قزرلاو «ةلتاقملل فرصي ام ءاطعلا :ليقو «مويب موب قزرلاو ءرهش وأ ةنس لك ءاطعلا :ليقو «نيترم وأ ةرم

 (حتف) .ةلتاقملا ريغ نيملسملا ءارقفل لعجي

 (ييع) .ضبقلا لبق كلمي الف ةلص هنأل ؛مهيلإ فرصي امل مسا وهو :ءاطعلا



 نيدترملا باب ۱۹۹ داهجلاو ريسلا باتك

 نيدترملا باب
 E I كلا أ ناف ,مايأ ةثالث سبحي و «هتهبش ْفشكتو دت ىلا السالا ين

 952غ 7 مالسإلا ىوس نايدألا نع أربتي نأ همالسإو .لتق
 مالسإلا نيد ىوس يأ دترملا ةبوت ةيفيك يأ

 ؛عحارلا :ةغل دترملاو .يضراعلا رفكلا مكح نايب يف عرش «يلصألا رفكلا ماكحأ نايب نم غرف امل :نيدترملا باب

 ةحصل طرتشيو «نامبإلا دعب ناسللا ىلع رفكلا ةملك ءارحإ :ةدرلا نكرو .مالسإلا نيد نع عحارلا :اعرشو

 ءاهيلع هركمو ناركسو لقعي ال يبصو سوسومو هوتعمو نونحب ةدر حصت الف «عوطلاو وحصلاو لقعلا ةدرلا

 را (حتف).طرشب اسيل ةروكذلاو غولبلاو
 ىلع بحتسم هيلع مالسإلا ضرعو «ةأرما وأ الحر ادبع وأ ارح ناك ءاوس اقلطم :دترملا ىلع مالسإلا ضرعي

 هارتعا نأ لمتحي هنأ ريغ «هتغلب دق ةوعدلا نأل ؛بحاوب سيلو .ه#و رمع نع يور ام ىلع بهذملا نم رهاظلا

 ريخ ادحاو الجر كب هللا يدهي نمل" هذ يلعل كع لاق «مالسإلا ىلإ دوعيو «لوزتل هيلع مالسإلا ضرعيف «ةهبش

 نمضي ال مالسإلا ضرع لبق لتاق هلتق ول ىح «بحاو ريغ ضرعلا نأ الإ «"برغملاو قرشملا نيب ام لتقت نأ نم

 (حتف ءصلختسم) [4 47/١ :قئاقحلا زمر].بحاو وه :دمحأو كلامو لوق يف يعفاشلا لاقو ءائيش
 دعب مالسإلا نع ىبأ اذإ يأ :مايأ ةثالث سبحيو (نييع ءط) .هنيد رمأ يف تعقو يلا دترملا ةهبش يأ :هتهبش

 :ليق نإف ءلمأتلل وه لهمتسا نإ موي لك يف مالسإلا هيلع ضرعي «مايأ ةثالث ابدن :ليقو ءابوجو سبحي ضرعلا
 عيبلا رايخ يف ؛صنلا ةلالدب مكحلا تابثإ ليبق نم اذه نأب بيحأ «يأرلاب مكحلل بصن مايأ ةثالثب ةدملا ريدقت

 ينعي اقلط لاهمإلا بحتسي :ليقو «لمأتلل ناك امنإ كانه مايأ ةثالثب ريدقتلا نأل ؛هيف صنلا دورو نأل مايأ ةثالثب

 .ةهبشلا فشكو لمأتلل الوأ لهمتسا

 نوكي ال ملسملا دادترا نأل ؛مايأ ةثالث هيلع يضمي نأ لبق هلتقي نأ مامإلل لحي ال ءبحاو لاهمإلا :يعفاشلا لاقو

 ثْيَح َنيِكِرْشُمْلا اوقاف :ىلاعت هلوقك صوصنلا قالطإ :انلو «لمأتلل ةدم نم دبالف ارهاظ ةهبشلا نع الإ

 «ةوعدلا هتغلب «يرح رفاك هنألو ؛"هولتقاف هنيد لّدِب نم" :اكلع هلوقو لاهمإلا ريغ نم (ه:ةبوتلا) مهوُمندَحو
 «هتبوت لبقت «دترا مث باتو دترا نإف ءدبعلاو رحلا نيب هيف قرف الو «موهوملا لحأل هلتق ريحأت زوجي الف
 .نيدلاب فختسم هنأل ؛هيلع مالسإلا ضرع ريغ نم لتقي دادترالا هنم رركت اذإ :فسوي يبأ نعو ءامئاد اذكهو

 :اككفع هلوقل [(ييع) .مايأ ةثالث يف ملسي مل نإو يأ | :لتق الإو (حتف «صلحختسم) 447/١[ :قئاقحلا زمر]
 ٤۲/١ ٤[ :قئاقحلا زمر].بلكلاك ةرفح يف يقليو ءدمحأو يراخبلا هاور «"هولتقاف هنيد لدب نم"

 ركني نم :يناثلاو .ةيرهدلاك عناصلا ركني نم :لوألا :ةسمح فانصأ رافكلا نأل ؛دترملا مالسإب ديق :خ ! همالسإو

 < .ةينثولاك لكلا ركني نم :عبارلاو .ةفسالفلاك لسرلا ةثعب ركني نكل امه رقي نم :ثلاثلاو .ةيونثلاك ةينادحولا



 نيدترملا باب "0 داهجلاو ريسلا باتك

 ىتح سمت لب ةدقرملا لقت الو «هلاق نمضي ملو «هلبق هلتق هركو .هيلإ لقتنا امع وأ
 مالسإلا ىلع ربجبو امئاد مدلا لسا ناف اف ضرعل رعلا لبق

 e هکلم داع نف N e دترملا كلم لوزيو .ملست

 000 ا يوم

 نيد فلاخي نيد لك نع يربتلا عم امه سماخلا يفو ءامهدحأب عبارلا يو هللا لوسر دمحم لوقب :ثلاثلا يفو

 يربتلاب فلكي يح هل نيد ال هنأل ؛مالسإلا نيد ريغ اهلك نايدألا نع يربتلاب دترملا ةبوت تناك اغنإو .مالسإلا
 طرتشيو «مالسإلا هنأ ملع اذإ املسم ريصي "هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال" :رفاكلا لاق ول هنأب راعشإ هيفو «هنع

 ول امك ًاضيأ لعفلاب نوكي لوقلاب نوكي امك مالسإلا نأ ملعا مث .ہدحو هيبأ مسا ةفرعم نود الع هما ةفرعم
 (حتف).كلذ ريغب ال ةمئاسلا ةاكز ىدأ وأ «ةوالتلل دجس وأ «تقولا يف ندا ذأ يدش اهر ةبوتكم ىلص

 نأل ؛ىلوألا وه لوألاو .دوصقملا لوصحل ؛هيلإ (صم) .لقتنا يذلا نيدلا نع أربتي وأ يأ ::هيلإ لقتنا امع وأ

 ءاوس «بودنملا كرت نم هيف امل ؛هيلع مالسإلا ضرع لبق دترملا لتق هركي يأ :هلتق هركو (نيع) .هل نيد ال دترملا
 نمضي ال نكل ءاميرحت هركي ضرعلا بوجوب لوقلا ىلعو «مامإلا ىلع هتأرح بدؤي ريغلا نأ الإ ؛هريغ وأ مامإلا هلتق
 (حتف «صلختسم) .ملسي نأ نكمي هنأل ؛لتقلا هرك امنإو «ةرافكلاو ةيدلا نم هيلع ءيش الف مدلا حابم هنأل ؛هلتاق

 (ييع) .بحتسملا كرت انه ةيهاركلا نعمو «هيلع مالسإلا ضرع لبق يأ :هلبق
 :يعفاشلا لاقو ءاندنع لتقت ال «ةأرملا تدترا اذإ يأ [(ييع«ط) .ةمأ وأ ةرح تناك ءاوس] :خلإ ةدترملا لتقت الو

 ءاهنم نيدلا ليدبت ققحت دقو «ءءاسنلاو لاحرلا معي "نم" ةملكو «"هولتقاف هنيد لدب نم" :#جع هلوق قالطإل ؛لتقت

 يف مودعم برحلاو «براحملا رفك لتقلل حيبملا نأل ؛ءاسنلا لتق نع يمن هي يبلا نأ :انلو ءدمحأو كلام لاق هبو
 قح ءافيإ نع تعنتما اهنأل ؛"سبحت لب" :هلوقو «يراطلا رفكلا يف لتقت ال يلصألا رفكلا يف لتقت ال امكف «ةأرملا

 نمضي مل لتاق اهلتق ولو .دابعلا قوقح يف ءادألا ىلع ربحتو سبحتف «هئافيإ ىلع ةردقلا عم رارقإلا دعب ىلاعت هللا

 (حتف ءصلختسم) .لحي ال ام هباكترال كلذ نع بوكا «لاز دقو «مالسإلاب مدلا ةميق نأل ؛ًائيش

 (ييع) .مالسإلا ىلإ لمحلا ىلع ةغلابم مايأ ةثالث لك يق برضتو «ملست نأ ىلإ يأ :ملست ىتح
 كين كا "فو الاوز" :هلوقو .هلام ةمصع اذكف «همد ةمصع تلاز ةدرلاب هنأل :دترملا كلم لوزيو

 ةلمحلاو «ةيريسفت ءافلا "ملسأ نإف" :هلوقو .كلملا لاوز يف ةقيقح كلاملاك راصف ءامكح كلاه هنأل ؛هلاح

 مكح وأ «ةقيقح تام يح رمتسا نإف ءافوقوم الاوز هكلم لوزي ةدرلاب هنأ دارملاو «"افوقوم الاوز" :هلوقل ريسفت
 لوزي ال :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذهو «هكلم ىلإ داع داع نإو «ةدرلا تقو نم تباثلا لاوزلا رمتسا «هقاحلب

 يبرح هنأ :ةفينح يبألو «صاصقلاو محرلاب هيلع موكحماك هكلم ىقبي لتقي نأ ىلإف «جاتم فلكم هنأل ؛هكلم

 - «هکلم لاوز بحوي ًايبرح هنوكو ءاريدقت وأ اقيقحت برحلا نودب لتق الو «لتقي يح ايندلا يف روهقم



 نيدترملا باب ۲۰۱ داهجلاو ريسلا باتك

 د ف ك 5 ٠
 .همالسإ نيد ءاضق دعب ملسملا هثراو همالسإ بسك ثرو «هتّدر ىلع لتق وأ «تام نإو

 لإ دعب كلذو يأ قالب کن وأ دترم وهو

 نأك ضراعلا لعح ملسأ نإف «هرمأ يف انفقوتف «هيلإ هدوع ىحريو «هيلع رابحإلاب مالسإلا ىلإ وعدم هنأ الإ =
 رادب قحل وأ «هتدر ىلع لتق وأ تام نإو «ببسلا لمعي ملف لزي مل نأك راصو «مكحلا اذه قح يف نكي مل

 (حتف «صلختسم) .كلملا ةلازإ وهو «هلمع ببسلا لمعيف «هرفك رقتسا «هقاحلب مكحو برحلا
 هتثرو ىلإ مالسإلا يف هبستكا ام لقتنا «هتدر ىلع لتق وأ «تامو دترملا ملسي مل نإو يأ :خلإ تام نإو
 «مالسإلا ةلاح يف هبستكا اع مالسإلا يف هتمزل ىلا نويدلا ىضقتو ءائيف ةدرلا لاح يف هبستكا ام ناك و «نيملسملا

 نإف «هنع ىضقتف «مالسإلا بسكب أدتبي هنأ ةفينح يبأ نعو «ةدرلا ةلاح يف هبستكا امم ةدرلا يف هتمزل يلا نويدلاو

 رهاظ وهو لوألا هجو :هوجو ةثالث هدنع تراصف «كلذ سكع ىلع هنعو «هتدر بسك نم ىضقت «كلذب في مل

 ءنيدلا هب بجو يذلا ببسلا رابتعاب نيببسلا نم دحاو لك لوصحو «فلتخم نيببسلاب قحتسملا نأ :ةياورلا

 .منغلاب مرغلا نوكتل «ةلاحلا كلت يف بستكملا بسكلا نم نيد لك ىضقيف
 «ثروملا قح نم غارفلا ةفالخلا هذه طرش نمو «هيف ثراولا هفلخي ىح هكلم مالسإلا بسك نأ :يناثلا هجوو

 نم هءاضق رذعت اذإ الإ ءهنيد ىضقي الف «ةدرلل ؛كلملا نالطبل ؛هل كلم سيل ةدرلا بسك و «هيلع نيدلا مدقيف

 «هقح صلاح ةدرلا بسكو «ةثرولا قح مالسإلا بسك نأ :ثلاثلا لوقلا هجو «هنم ىضقي ذئنيحف ءرخآ لحم

 امأو هقحل ًاكيدقت مالسإلا بسك نم ىضقي ذئنيحف «هب في ۾ نأب رذعت اذإ الإ ىلوأ هنم هنيد ءاضق ناكف

 نيبسكلا يف هكلم نأل ؛هتثرول ثوروم نيبسكلا الكو «هكلم اعيمج امهنأل ؛نيبسكلا نم هنويد ىضقيف ءامهدنع
 تام هنأل ؛ءيف امهالك :يعفاشلا لاقو «هتثرو ىلإ هتوع. لقتنيف .هكلم ناك اذإف «مدقت امك هكلم لوزي الو «قاب

 .رفاكلا ثري ال ملسملاو «أرفاك
 «توملا ببس ةدرلا ذإ ؛هتدر لبق ام ىلإ دنتسي هيف ثرإلا نأ :امهو ءائيف نوكيف «مه نامأ ال يبرح لام يقب مث

 نكمي الو «ةدرلا لبق هدوجول ؛مالسإلا بسك يف دانتسالا نكمي هنأ :ةفينح يبألو «ملسملا نم ملسملا ثيروت نوكيف
 بسك ناك ءاوس ةدترملا بسكو .يعفاشلا لوق لثع. دمحأو كلام لاقو ءاهلبق همدعل ؛ةدرلا بسك يف دانتسالا

 تناك نإو «ةدعلا يف تتامو «ةضيرم يهو تدترا نإ اهحوز اهثريو «قافتالاب اذهو ءاهتثرول ةدرلا وأ مالسإلا

 ف ناك ا راق نوضي هناق :هدترلا فكس فويل 8 زا نيت ةلؤتو ا اا
 .توملا ضرم يف قالطلا هبشأف «لتقلا بوحول

 هدر كفوا هل راو ناك نه هرن هغ نينا ورق“ كرل تر نمي ةف بأ نف كاياؤرلا جا م

 لطبي الو «ةدرلا تقو هدوحو ربتعي هنأ فسوي وبأ ىورو «هقاحلب ءاضقلا وأ هلتق وأ هتوم تقو ىلإ كلذك يقبو
 ءاضقلا وأ ءهلتق وأ دترملا توم نع ا هنوك ربتعي هنأ هنع دمحم یورو «دترملا توم لبق رخأ ءيشب وأ هتوع

 (حتف «صلختسم) .حصألا وهو هدعب ثدح وأ «ةدرلا دنع ًادوجوم ناك ءاوس هقاحلب



 نيدترملا باب ۰۲ داهجلاو ريسلا باتك

 ا هربدم قتع هقاحلب مكح نإو .هتدر نيد ءاضق دعب ءيف هتذر بسكو
 مكاحلا مكح يأ 5 هلام نم ثلثلا نم

 DS « اطب كله نإ «ذفن مآ ناف «هتبهو هقتع و هتعيابم فق وت و ,هئيد
 افوقوم ناك ام فقوت هلوقل ريسفت دترملا يأ افوقوم نوكي يأ

 (ندعم) .لاملا تيب يف عضوت ةمينغ يأ :ءيق (ئيع) .ةدرلا لاح يف هبستكا يذلا يأ :هتدر بسكو

 برحلا رادب دترملا قحل اذإ يأ :هقاحلب مكح نإو (ييع) .هتدر لاح يف هبكر يذلا نيدلا يأ :نيد ءاضق

 هدلو مأ قتعو «تقحل اذإ اهربدم اذكو ءثلثلا نم هربدم قتع «برحلا رادب دترملا قاحلب مكاحلا مكحو «ادترم

 ام لقنو «ليجأتلا لطبيو «لاحلا يف هنم ذحؤيف «ليحأتلا ليبس ىلع هيلع ناك يذلا يأ هنيد لحو «هلام لك نم
 راد اهلك ايندلا نأ هلصأ ىلع ءانب افوقوم هلام ىقبي :يعفاشلا لاقو «نيملسملا هتثرو ىلإ مالسإلا ةلاح يف هبستكا

 :انلو ءدمحأو كلام لاق هبو «ةقيقح يح هنأل ؛هيلع يذلا هنيد لحي الو هدلو مأ الو هربدم قتعي الف «هدنع ةدحاو

 تعطقنا امك مازلإلا ةيالو عاطقنال ؛مالسإلا لهأ ماكحأ قح يف تاومأ مهو «برحلا لهأ نم راص قاحللاب هنأ

 ءءاضقلا نم دبالف ءانيلإ دوعي نأ لامتحال ؛مكاحلا مكحب الإ هقاحل ررقتي ال هنأ الإ «توملاك راصف «ىتوملا نع

 .قاحتلالا درجمي ماكحألا تبنت تاياورلا ضعب ينو «ةياورلا رهاظ وهو
 كلتب ءاضقلا طرتشي الو «قاحللاب مكحلا درجممب ققحتت توملا ماكحأ نأ ىلإ ةراشإ "هربدم قتع" :هلوقو

 «ىتوملا ماكحأ نم ءيشب ءاضقلا طرتشي :ليقو «عضاوملا رثكأ يف دمحم راشأ هيلإو ءروهمجلا لاق هبو «ماكحألا

 (حتف «صلختسم) .قاحللاب ءاضقلاب ىفتكي الو
 (ييع ءط) .هلحأ ىلع ىقبيف هل يذلا لجوملا هنيد امأو «توملاك قاحللا نأل ؛هيلع يذلا لحؤملا نيدلا يأ :هنيد

 ةراجإلاو رارقإ نع حلصلاو ملسلاو فرصلا لمشف «لام لام ةلدابم ناك ام لك ةعيابملاب دارأ :هتعيابم فقوت

 هعباوت عم يأ "هقتعو" :هلوقو .ضوعلا طرشب ةبهلاو «ةيلام ةضواعم هنأل ؛نهرلاو «ةيمكح ةلدابم هنأل ؛نيدلا ضبقو

 داع «تافرصتلا هذه زوجي :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذه "لطب كله نإو ذفن نمآ نإف" :هلوقو :ةباتكلاو ريبدتلاك

 .امهل افالخ هدنع يعارم الاوز كلللا لير ةدرلا نأ وهو ءروكذملا لصألا ىلع اذهو ءدعي مل وأ مالسإلا ىلإ

 ميلستو ةبهلا لوبقو قالطلاو داليتسالاك قافتالاب ذفان :لوألا :عاونأ ةعبرأ ىلع دترملا تافرصت نأ ملعا مث

 ؛ثرإلاو ةحيبذلاو حاكنلاك قافتالاب لطاب :يناثلا .ةيالولا يعدتست ال اهنأل ؛نوذأملا هدبع ىلع رجحلاو ةعفشلا

 األ ؛هدلو لامو «ريغصلا هدلو ىلع فرصتلاو ةضوافملاك قافتالاب فوقوم :ثلاثلا .هل ةلم الو «ةلملا دمتعت امنأل

 هذه فقوتت ءارشلاو عيبلاك هيف فلتخم :عبارلاو .ملسي ملام دترملاو ملسملا نيب ةاواسم الو «ةاواسملا دمتعت

 ذفني امك ذفني :دمحم دنعو ؛حيحصلا نم حصي امك حصي فسوي يبأ دنع الإ ذفنت :امهدنعو «هدنع تافرصتلا

 (ييع «حتف «صلختسم) .ضيرملا نم
 (ٰييع) .برحلا رادب قحل وأ لتق وأ تام نأب هتدر ىلع يأ :كله .هلام يف هفرصتو هنهرو :هتبهو



 نيدترملا باب ۴۳ داهجلاو ريسلا باتك

 ولو E ايار هدو مف نكاح ا دعب املسم داع نإو
 ءيش لك يأ برحلا رادب هنوك لاح يأ

 11111110110 دلو مَا يهف «هاعداف ءدترا لم رشا ةا ةيئارصن 9 ةمأ تدلو
 هداليتسا ةحصل ةمألا يأ رثكأ وأ

 رادب هقاحلب مكحلا دعب اهلي هنا اغا يأ :خلإ دي يف هدجو امف .مالسإلا راد ىلإ دترملا يأ :داع نإو

 «هيلإ جاتحا املسم داع اذإف «هئانغتسال هفلخي امنإ ثراولا نأل ؛هذحأ هثراو دي يف انيع هلام نم دحو امف «برحلا

 هنأل ؛ثراولا نم ءاضر وأ ءاضقب هكلم ىلإ دوعي امنإ مث ,هتحاحل ؛ثراولا ىلع مدقيف «ثراولا ةيفلخ تلطبو

 داع ول هنأل ؛"هقاحلب مكحلا دعب" :هلوقب ديقو .هقيرطب الإ هكلم نع جرخي الف «يعرش مكحب هكلم يف لحد

 ءاضق ريغب هلام نم هدجي ام ذحايف ءاملسم لزي مل هتأكو ءقحلي مل هناك لغح هب ءاضقلا لبق ًاملسم دترما

 ةدرلاب طقسي ال هنأ ىلإ ةراشإ هيفو ءلحؤملا هنيد لحي ملو «هدلو مأو هربدم قتعي الو «هفلتأ ام نمضيو ءءاضرو

 (يبيع «حتف « س .دابعلا قوقح نم وه ام
 يذلا دترملا دحي مل نإو يأ [هفلتأ وأ هكلم نع ثراولا هجرخأ ناب هثراو دي يف اعيش دجي مل نإو يأ ] :ال الإو

 عرشلا مكحب فرصت ثراولا نأل ؛ثراولا نمضي ال ؛ثراولا دي يف هلام نم ًائيش هقاحلب مكحلا دعب ًاملسم داع
 نكحي الف «ةيعرش ةيالو نع نهقتعب ىضق يضاقلا نأل ؛هيربدم الو هدالوأ تاهمأ ىلع هل ليبس الو «نمضي الف
 (حتف) ۱ :قئاقحلا زمر] .هكلم نع جرخي مل كلذب يضاقلا يضقي نأ لبق املسم ءاج ولو «هضقن

 نأل ؛هب ديق دلولا دترملا ىعدا يأ :هاعداف (حتف). .ازاحب ماعلا ةدارإو صاخلا داريإ نم ةيباتكلا ام دارأ :ةينارصن

 (حتف «ئيع) .ةوعدلا نودب تبثي ال ةمألا دلو بسن

 رثكأ وأ رهشأ ةتسل دلوب تءاجف مالسإلا ةلاح يف هل تناك ةيباتكلا هتيراح دترملا يطو ا :هدلو مأ يهف

 نم دترملا تافرصت يف رم املف داليتسالا ةحص امأ «هنبا وهو ءرح دلولاو «هدلو مأ يهف «دترملا هاعداف دترا ذنم

 داليتسالا تحص اذإف «نبالا ةيراج يف امك كلملا ةقيقح ىلإ رقتفي ال داليتسالا نأل ؛قافتالاب ذفان هداليتسا نأ

 CG را

 7 نوكيف «ةمألا نود مالسإلا ىلع ربجي هنوكل ةيباتكلا

 هيبأل ًاعبت دلولا نوكي ةيباتك تناك اذإ مألا نال ؛هنم هبسن توبث عم دترملا ثري ال دلولا يأ "هثري الو" :هلوقو

 :رهشأ ةتسل هب تعا هنأل ةهثري نح املسم لعجم نأ نكح الو ءادحأ ترب ال دترللو عالسإلا لإ .هبرقل ادترم
 هدوجوب نقيتلل ؛هثري رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو ول يح «هل اعبت املسم نوكي يح «ةدرلا دنع هدوحوب نقيتي ملف

 رادلا ةيعبت نأل ؛املسم نوكي نح رادلل اعبت لعجي نأ نكمي الو «بألل ًاعبت ًاملسم نوكيف «ةدرلا لبق نطبلا يف

 ؛برحلا راد هب اقحلي مل ام رادلل اعبت املسم لعجي ثيح هاوبأ دترا اذإ ريغصلا دلولا فالخب «نيوبألا عم رهظت ال

 هيف نحن ام فالخب «برحلا راد هب اقحلي مل ام ةفصلا كلت ىلع ىقبيف امقدر لبق مالسإلا مكح هل تبث هنأل

 (صلختسم) 445/١[ :قئاقحلا زمر] .مالسإلا مكح هل تبثي مل هنإف



 نيدترملا باب 4 داهجلاو ريسلا باتك

 ا «ةدرلا ىلع تام نإ نبالا فو ةمليمه ولو .هثري الو 00 هنبا وهو

 قرتسي ال دترملا نأل دلولا ي

 ا عجر نإف یف وهف هيلع رهظف «هلامب دترملا قحل نإو برملا
 املا يأ لاملا ر ب رحلا رادب هلام عم يأ

 و اهل اخف «هبتاکف هذبعب يضقو قحل نإف ,هثراولف هيلع رهظف لاب

 دترملا لالا ىلع يأ

 .هنم هبسن توبث عم دترملا ثري ال دلولا يأ :هثري الو .داليتسالا ةحصل دترملا يأ :هنبا وهو

 ؛نبالا هثرو ءرثكأف رهشأ ةتسل هب تءاح نأب اهاحب ةلأسملاو ةملسم ةمألا تناك اذإ يأ :نبالا هثرو ةملسم ولو

 .ةدحاو يق ثري الو ءاهنم ثالث يف ثري «ةعبرأ روصلا نأ 00 اید امهر يخ يه ذإ ؛همأل ًاعبت ملسم هنأل

 اهأ :يناثلا .نعملا ةلأسم 7 ‹ثري ال «دترا ذنم رثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تءاحو «ةيباتك تناك ةمألا نأ :ىلوألا

 يهو «ثري «رثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تءاحو ةملسم تناك اذإ :ثلاثلا .ثري دلولاف ءرهشأ ةتس نم لقأل هب تءاح

 ةفينح يبأ لوق ىلع نتملا ةروص روصتي ال نكلو NO ءاهنم لقأل هب تءاح اما :عبارلا .نتملا ةلأسع اشنا

 ىلع امأو «قاحللاب ءاضقلا وأ لتقلا وأ توملا تقو اهيف ًاثراو هنوك ربتعي هنإف «دمحم هنع هاور يلا ةياورلا يف الإ

 (حتف «ئييع) .ةدرلا دنع ائراو هنوك مدعل ؛ثري نأ روصتي الف «هنع فسوي وبأو نسحلا امهاور نيتللا نيتياورلا

 (ينيع) .دترملا ثري ملسملاو ملسم نبالا نأل :برحلا رادب .لتق وأ نيتروصلا يف دترملا يأ :تام نإ
 هتثرول سيل يعي «ةمينغ هلامف لام ىلعو رادلا ىلع انرهظف هلام عم برحلا رادب دترملا قحل اذإ يأ :ءيف وهف

 نوكي ال ثيح هسفن فالخب «رجات هجرحخأ نإ اذكو «ءادتبا هب هقحلأ ثيح هيف تباث مهكلم نأل ؛هيلع ليبس

 (صلختسم «ييع) [5 45/١ :قئاقحلا زمر].ائيف نوكي نأل الهأ نكي ملف قرتسي ال دترملا نأل ؛ًائيف

 برحلا رادب دترملا قحل يأ [(ط) .ال وأ هقاحلب ىضق ءاوس «لام الب برحلا رادب هقاحل دعب دترملا يأ ]:عجر نإف

 «ةثرولا هتكلم برحلا رادب الوأ قحل امل هنأل ؛هثراول هلامف ,رادلا ىلع انرهظف برحلا رادب قحلو الام ذحأو عحر مث

 عحر اذإ اذه «ضوعلاب هنوذخأي رجاتلا هارتشا ول اذكو «ضوعلاب اهدعبو ؛ءيش ريغب ةمسقلا لبق هوذخأي نأ مهلف

 .هقاحلب يضاقلا ءاضق دعب

 ىلإ عوحرلا مدع بناج حجرتيل طرش امنإ ءاضقلا نأل ؛ةياور يف كلذكف ايناث هب قحلو هب مكحلا لبق عحر اذإ امأو

 ءءاضقلا نودب هتوم ررقتف انراد ىلإ دوعلا ديري ال هنأ رهظ برحلا راد ىلإ هلام, عجرو ًاريغم انيلإ جرح املو ءانراد

 ليبس الف اكلام ثراولا ريصي ال قاحللا درجمع هنأل ؛ائيف نوكي ةياور يقو «قاحللا نيح نم هتثرول هلام ريصيف

 (حتف «صلختسم) 445/١[ :قئاقحلا زمر].هجولا وهو ةياورلا رهاظ يه ىلوألا ةياورلاو «لاملا كلذ ىلع هتثرول

 (يئيع ءط) ددو ةييقلابو هلا لق ميش ارب مدح انآ الإ اوا هلام يأ :هثراولف

 لاح مالسإلا راد ىلإ دترملا يأ :ًاملسم ءاجف (ييع) .مالسإلا راد يف ادي وير نان دئرلا يأ :قحل

 (يئيع) .املسم هنوك



 نيدترملا باب 1.٥ داهجلاو ريسلا باتك

 بسك يف ةيّدلاف «لتق وأ قحلو أطح الحر ٌدترم لتق نإف .هثرومل ءالولاو ةبتاكملاف
 8 ةدرلا ىلع دترملا يأ 1 ةباتكلا لدب يأ

 ةن تام املسم ءاحبف قل »وأ فنه كاف ادمع عطقلا دعب دترا ولو ,مالسإلا
 خطقلا مالسإلا راد يأ قح و عملا 7 هللاب ا ٠

 هبتاكف ءدترملا نبال هب ىضقف «مالسإلا راد يف ًادبع كرتو «برحلا رادب دترملا حل اذإ يأ :هثرومل ءالولاو ةبتاكملاف
 ؛ثروملا كلم نع فلح ثراولا كلم نأل ؛ملسأ يذلا دترملل ءالولاو ةباتكلا لدبف املس دلا ءاج مث «نبالا

 ةيالو نع اهرودصل «ةباتكلا نالطب ىلإ هجو الو .هكلم هيلإ داعيف «هيلإ جاتحم هنأ نيبت املسم ءاج اذإف «هئانغتسال

 ؛لكوملا ثروملا نع قتعلا عقوف «لكوملا ىلإ عحرت دقعلا اذه قوقحو «هتهج نم ليكو لاك نبالا لعجف «ةيعرش

 ىقبت «ىلوألا ةباتكلا تخسفو زجع مث هدبع بتاك اذإ بتاكملا هريظنو .قتعلا هنع عقي نمل يأ قتعأ نمل ءالولاو
 يذلا كلملا نأل ؛ةباتكلا ءادأ دعب عحر اذإ ام فالخب «هالومل هؤالوو ةباتكلا لدب نوكيو ءاهاح ىلع ةيناثلا ةباتكلا

 (ييع «صلحختسم) .نبالل هنمثو ءالولا نوكيف «دبعلا نبالا عاب اذإ اذكو ءءادألا دعب مئاق ريغ هل ناك

 .نبالل ءالولا نإف بتاكملا قتع ام دعب عجر اذإ ام فالخب ؛ًاملسم ءاج يذلا دترملا وهو نبالا ثرومل يأ :هثرومل
 لوتقملا ةيدف «هتدر ىلع لتق وأ برحلا رادب قحل مث ءأطخ و دترملا لتق اذإ يأ :مالسإلا بسك يف ةيدلاف

 لصألا رم دقو ءاعيمج ةدرلاو مالسإلا ةلاح يف بستكا اميف :الاقو «ةفينح يبأ دنع ةصاخ مالسإلا بسك يف

 ناك نإو «هنم ةيدلا قوتست «ةدرلا بسك الإ وأ «مالسإلا بسك الإ هل نكي مل نإف :"عماجلا" يف دمحم لاق .هيف

 لضف نإف ءألوأ مالسإلا بسك نم قوتست هلوق ىلعو «نيبسكلا نم ةيدلا يفوتست امهلوق ىلعف ءامهبسك هل
 .لاملا كلذ نم ةيدلا هيلع ناك ةدرلا بسك الإ هل نكي مل نإو «ةدرلا بسك نم لضفلا ذحأ اهنم ءيش

 اذهلو هلام لكلا نأل ؛قافتالاب اعيمج نيبسكلا يف نوكي تمي مل وأ تام مث ملسأ اذإو ءدترملا ملسي مل اذإ اذهو

 ملسي نأ الإ لتقي دترملا نأ ىلع اهيبنت امه ديق امنإو «يقافتا لتقلاو قاحللاب دييقتلاو «قافتالاب ثرإلا هيف يرجي

 نيب اميف لصحي ابلاغ لتقلا نأل ؛كلذك ةأرملا لتق يف مكحلا نأ عم "الجر" :هلوقب ديقو برحلا رادب قحلي وأ

 (ييعو حتفو صلختسم).ءاسنلا نود لاحرلا
 هنأ :ىلوألا :نيتروصل طرشلا لمشيو «هرخآ ىلإ "عطاقلا نمض" هءازجو طرش اذه :خلإ عطقلا دعب دترا ولو

 برحلا رادب قحا هنأ :ةيناثلا ءديلا عطق نم هدي عوطقملا تامو ءادمع عطاق اهعطقو «هدي تعطق ام دعب ملسم دترا

 ملسأف دترملا دي عطق ول هنأل ؛"عطقلا دعب" :هلوقب ديق امنإو ءاريدقت اتيم راصف «هقاحلب يضاقلا ىضقو ةدرلا دعب

 اذكف ءاربإلاب رادهإلا هقحلي دق هنإف ربتعملا فالخب «رابتعالا هقحلي ال ردهأ ام نأل ؛ائيش نمضي ال هنم تامو

 ىادترالا ةهبشل ؛دمعلا يف صاصقلا بحي مل و «ةلقاعلا ىلع ةيدلا اط عطقلا يف نأل "دمع" :هلوقب ديقو «ةدرلاب
 (حتف «صلختسم) .ةيتآلا ةحفصلا يف تأي امك ةيدلا فصن عطاقلا نمضي نيتروصلا نيتاه يف نأ :لصاحلاو



 نيدترملا باب ۲۰٦ داهجلاو ريسلا باتك

 «ةيدلا E LN «هتثرول هلام يف ةيدلا فصن عطاقلا نمض

 ولو .هتارول يقب ةب امو ,هالومل هتبتاکمف و هلاع ا .قحلو بتاکم كيرا ولو

 يقيقحلا توملا يف امك 7 لدب نم

 es «ءيف نادل ولاف «مهیلع رهظف ا هادو تدلوف اقحلو ناجوزلا كيرا
 ةمينغ يأ م برحلا راد يف ةجوزلا ي

 الحم لح عطقلا ىلوألا ةلأسملا يف نأل :هلام يف ةيدلا فصن .قحل وأ تام اذإ اميف يأ :عطاقلا نمض

 هلام يف ديلا ةيد وهو «ةيدلا فصن بجيف «ةيارسلا ال عطقلا ربتعاف «موصعم ريغ الحم تلح ةيارسلاو ءاموصعم

 رادب قحل اذإ يعي ةيناثلا ةروصلا يفو «دادترالا ةهبشب «صاصقلا بجي ملو «دمعلا لمحتت ةلقاعلا نأل ؛ةصاح
 ةثداح ةايح كلذ دعب همالسإو «ةيارسلا عطقي توملاو ءاريدقت اتيم ريصي هنألف «هقاحلب ىضقو ةدرلا دعب برحلا

 ىلع بحي الو «هدي عوطقملا ةثرول لاملا كلذ نوكي يأ هتثرول :هلوقو «ىلوألا ةيانجلا مكح دوعي الف «ًريدقت
 (حتف «ييع) .كلذ ريغ ءيش عطاقلا

 دي لحجر عطق اذإ يأ [(ييع ءط) .هقاحلب ضقي ملو قحل وأ عطقلا دعب برحلا رادب دترملا يأ ]:خإ قحلي مل نإف
 ةيد عطاقلا ىلعف ءعطقلا كلذ ةيارس نم تام مث انراد يف ملسأ لب برحلا رادب قحلي ملو عوطقملا دترا مث ملسم

 هةياردسلا ردع ةدرلا ضا رفا نأل ءايطرأ ةزوضلا هله ف ةيدلا شمت وعشر مرو ةيع لاقو يلا دنع ماك

 ناك هنأل ؛موصعم لحم ىلع تمتو موصعم لحم ىلع تدرو ةيانجلا نأ :نيخيشللو ءاربتعم مالسإلاب بلقني الف

 ؛امهنيب ةدرلا للختت مل ول امك ةيدلا لك بجوف «ربتعي الف ءاقبلا لاح امهنيب اميفو ءاملسم توملاو عطقلا تقو

 ؛نامضلا بحي مل كلذ ىلع تام اذإ هنأ الإ «ةيانحلا نع نامضلا ءاربإل عضوت مل ةدرلا نأل [4 45/١ :قئاقحلا زمر]

 لاحو ببسلا داقعنا لاح اهمايق طرتشي لب «ةيانجلا ءاقب لاح يف اهمايق طرتشي ال ةمصعلا نألو ؛ةدرلاب همد رده

 (ييع ءط) .الام بستكاو برحلا رادب دترملا بتاكملا يأ :قحلو (حتف ؛نيع) .مكحلا توبث
 لتقف «مالسإلا نع يبأو «هلام. ذحأو 57 بستكاو برحلا رادب قحلو بتاكملا دترا اذإ يأ :هالومل هتبتاكمف

 ناك اذإ هكلم ةدرلا بسك نأل ؛رهاظ امهلصأ ىلع اذهو .هتثرول ةباتكلا لدب نم يقب امو «هالومل هتباتك لدبف

 «ةباتكلا يف رثؤت ال ةدرلاو «ةباتكلاب هباسكأ كلم امنإ بتاكملا نألف ؛ةفينح يبأ دنع امأو ءابتاكم ناك اذإ اذكف ءأرح

 هيلع بحو ول امك هنم هديس كلم لوزي ال دبعلا مد ةحابإبو «ةدرلاب اها وو ا نيف ,هباسكأ يف اذكف

 (ييع) .ةدرلاب هتبقر نع لزي مل ىلوملا كلم هنأل ؛بتاكملا ىلومل يأ :هالومل (ْنييع «صلحختسم) .دوق
 ىلع بلغ يأ :مهيلع رهظف .برحلا راد يف دولوملا اهدلول يأ :هل دلوو :برحلا رادب ناجوزلا يأ :اقححو

 «قرتست ةدترملاو «قرلاو ةيرحلا يف مألا عبتي ي دلولا نل :ءيف نادلولاف (ئيع) اج لا كلوز كلرلا و: نيكزلا

 (حتف «صلختسم) .قرتست اضيأ يهو ةيبرح همأف «دلولا دلو امأو «دلولا يف رهاظ وهو ءاهدلو اذكف



 نيدترملا باب ۰۷ داهجلاو ريسلا باتك

 همالسإك حيحص لقاعلا يبَصلا دادتراو .دلولا دلو ال مالسإلا ىلع دلولا ربجيو
 همالسإ ةحصك

 .لعقي الو هيلع ربجيو

 يأ "دلولا دلو ال" :هلوقو .ناربجي امك ربجيف «ةدرلاو مالسإلا يف هيوبأ عبتي هنأل :مالسإلا ىلع دلولا ربجيو
 عبتلاو تربل عبث ناک وا نأ ل کو لر هی عه ر نأ م وجا ؛مالسإلا ىلع دلولا دلو ربجي ال
 هب قحلي الف «سايقلا فالح ىلع نيدلا يف ءابآلا ةيعبت نأل ؛هل هجو الو «هدنلل اعبت ربحي وأ «عبت هل نوكي ال

 ريغ رفاك امهتيرذ يف دحوي ملو «مالسلا امهيلع ءاوحو مدآل اعبت نيملسم مهلك سانلا ناكل قحلأ ولو ءدجلا
 ةيزجلا هيلع عضوت وأ قرتسي دجلا عبتي ل اذإف «دجلل اعبت ًاضيأ هيلع ربجي هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «دترملا
 (حتفو ئيع).اورسأ اذإ برحلا لهأ رئاس مكح ذئنيح همكح نأل ؛لتقي وأ

 لقاعلا :لإ لقاعلا يبصلا دادتراو (سم) .انراد يف وأ اهيف تلبح ةجوزلا تناك ءاوس اقلطم :دلولا دلو ال

 نم ثيبخلا زيو «ةاجنلل ببس مالسإلا نأ لقعي يذلا وه :ليقو ؛لطاب رفكلاو قح مالسإلا نأ ملعي يذلا وه
 لتقي الو «مالسإلا ىلع ربجيو ,دمحمو ةفينح يبأ دنع دادترا لقاعلا يبصلا دادترا نأ نيعملاو ؛رملا نم ولحلاو بيطلا

 ىلصي ال تام ولو «هنم نيبت ةيباتك وأ ةملسم هتحت تناك ولو «نيملسملا هبراقأ نم الو رافكلا هبراقأ نم ثري الو
 .مالسإلا الو ةدرلا هنم ربتعي ال لقاعلا ريغ نأل ؛لقاعلاب ديق امنإو «هيلع

 همزلي ال هنأل ؛حيحصب سيل لقاعلا يبصلا دادترا نإ :ةيكلاملا ضعبو دمحأو يعفاشلاو رفزو فسوي وبأ لاقو

 عانتماو «ةملسملا وأ ةكرشملا هتأرما نيبو هنيب ةقرفلا موزلو «ثرإلا نامرحك ضحم ررض امي هبوشي ماكحأ

 ىلع دلوي دولوم لك" :لاق الع هنأ هذ رباح نع يور ام :امههو «هبراقأ نم امهريغ وأ هيوبأ ىلع هتقفن بوحو
 يأ همالسإك :هلوقو «دمحأ هاور "اروفك امإو اركاش امإف هناسل هنع برعأ اذإف «هناسل هنع برعي يح ةرطفلا

 ةراختفاو اريغص ناكو هند ن ىلع مالسإ حص لع هنأ :انلو ءرفزو يعفاشلل افالح لقاعلا يبصلا مالسإ حصي امك

 :هذ يلع لاق امك فورعم كلذب

 ملح ناوأ تغلب ام امالغ ارط مالسإلا ىلإ اومكتقبس
 .لقاعلا يبصلا مالسإ حصي هنأ ىلع لدف «يراخبلا هحرخأ نينس نامث هرمعو هنو يلع ملسأ لاق هنأ ةورع نعو

 (صلختسم «حتف «ئيع)
 لقاعلا يبصلا ةدر تحص اذإو يأ [هقح يف يبصلا ىلع ةبوقع الو ةبوقع لتقلا نأل يبأ نإ] :لتقي الو هيلع ربجيو

 قحليو «هقح يف ةمحر يبصلا ىلع ةبوقع الو «ةبوقع لتقلا نأل ؛لتقي الو ديدهتلاو سبحلاب مالسإلا ىلع ربحي دترملا
 هاور «ةرحاسلاو رحاسلا اولتقا نأ هباون ىلإ بتك هو رمع نأل ؛نالتقت يأ ةرحاسلا ةأرملا كلذكو دترملاب رحاسلا

 قيدنزلا كلذكو «حصأ لوألاو «ةدترملاك برضتو سبحت نكلو لتقت ال امنإ :ىقتنملا يفو «دوادوبأو دمحأو يراحبلا
 ٤۷/١ ٤[ :قئاقحلا زمر] .انع ةياورو يعفاشلا دنع الإ عامجإلاب هتبوت لبقت :"نويعلا" يفو «ةبوت هل لبقت الو لتقي



 ةاغبلا باب ۲۰۸ داهجلاو ريسلا باتك

 ةاغبلا باب
 مهماكحأ نايب يف يأ

 O ,هيلإ مقا .دلب ىلع اوبلغو مامإلا ةعاط نع نوملسم موق جرخ

 ريغب قحلا مامإلا ةعاط نع جراخلا وهو «ملظو ىدعت اذإ ىغب نم ضاق عمج ةاضقلاك غاب عمج وه] :ةاغبلا باب

 نم موق مهو .ةاغبلا نم نيملسملا عم داهجلا نايب يف عرش رافكلا عم داهجلا نايب نم غرف امل [(نيع) .قح
 ليوأتب كلذ يف نيكسمتسم «لطابلا ىلع مامإلاو «قحلا ىلع مهنأ نيناظ قحلا مامإلا ةعاط نع اوحرح نيملسملا

 .لاملا ذحأو سفنلا لتقل نوذحؤيف ءصوصللا مكح مهمكحف ليوأت مه نكي مل نإف «دساف

 مهل موق مهو «جراوخو «مهمكح ءيجيس ةاغبو «مهمكح ملعو «قيرط عاطق :ةثالث مامإلا ةعاط نع نوحراخلا مث

 ءانلاومأو انءامد نولحتسي «مهليوأتب هلاتق بجوي ةيصعم وأ رفك لطاب ىلع هنأ نوري ليوأتب هيلع اوحرح ةعنم

 هنوكل مهرفكن مل امنإو ءءاهقفلا عامجإب ةاغبلا مكح مهمكحو قلع انيبن باحصأ نورفكيو ءانءاسن :نوبسيو

 هتيعر يف همكح ذفني نأبو نايعألاو فارشألا نم ةعيابملاب نيرمأب امامإ ريصي مامإلاو .الطاب ناك نإو ليوأت نع

 كش نال نر لزرع لار لغو رهق هل كاك نإ لري آل راف امانإ راس اذ[ و: تورو ةرهق نم انوع

 (حتف) .ةلادعلاو غولبلاو لقعلاو ةيرحلاو مالسإلا ةمامإ ةحص طرشو «هب لزعيو قسافلا ديلقت هركيو
 لهأ عم انولتاق ولو «برح لهأ اوراص ةدلب ىلع اوبلغ اذإ ةمذلا لهأ نأل ؛نيملسملاب ديق :نوملسم موق جرخ

 تبثيال هنأل ؛مهتبلغب ديق "وبلغو" :هلوقو .نيملسملا ةاغبلل عابتأ مهنأل ؛مهنم دهعلل اًضقن كلذ نكي مل يغبلا

 (حتف) .ءاليتسالا بلغتلاب دارملاو هم عبو ءاوعمتجيو «اوبلغتي مل ام يغبلا مكح

 ىلإ مهاعدف ءارورح لهأ ىلإ ام سابع هللا دبع ثعب هد ًايلع نأل [هتعاط ىلإ نعي هسفن ىلإ يأ | :هيلإ مهاعد

 ةوعدلا هذهو «هب ًادبيف «نوهأ وهو «ةركذتلاب عفدني رشلا لعلو «مهتبوت ىحرت هنألو «مهلاتق لبق مهرظانو «ةبوتلا

 مذ يلع ميك CL اسما اب ناك ةفوكلاب ةيرق ءارورحو .نولتاقي اذامل اوملع مهنأل ؛ةبجاوب تسيل

 (3:تارجحلا) 4 يغب يتلا اولتاقفإل :ىلاعت هلوقب بجاو لاتقلا نإ :نيلئاق «ةيواعم نيبو هنيب هذ ىرعشألا ىسوم ابأ

 4َنورفاَكْلا مه كوا لا َلَرْنَأ ام ْمُكْحَي ْمَل نمو :ىلاعت هلوقل رفك وهو «ميكحتلاب لاتقلا كرت هه يلعو
 .ةعامجلا ىلإ دوعلا ىلإ مهوعديو E ام لا

 :ىلاعت لاق امك ميكحتلا هيفو «مامح ضيب نم ىلوأب تسيل ةثداحلا هذه :امذ سابع نبا لاق مهتهبش : اوركذ املف

 رصأو ضعبلا باتف «ةجحلا مهمزلأف «صنلل اقفاوم هذ يلع ميكحت ناكف (8:ةدئاملا) کنم لدغ 7 هب کیا

 مامإلاف ءكملظل انلعف :اولاق نإو «مايتلالا لصحو مارملا مت «كلذل اوباجأ نإف "مهتهبش فشكو" :هلوقو .نورحآ

 اوعداو ءانعم قحلا نأل ؛انلعف :اولاق ولو «ةاغبلا الو مامإلا نونيعي ال سانلاف «مهلتاقو عنتمي مل ولو «ملظلا نع عنتعي

 اذهلو «ةوعدلا مهتغلب نيذلا برحلا لهأو نيدترملاك اوراص مهنأل ؛هونيعي نأ سانلا ىلعو «مهلتاقي نأ هلف «ةيالولا

 (حتف «ييع) .مهيلع رانلاو ءاملا لاسرإو «قينجنملاو لبنلاب يمرلاك برحلا لهأ هب لتاقي ام لكب مهلاتق زوجي



 ةاغبلا باب ۲۰۹ داهجلاو ريسلا باتک

 ف ٠ 7 د « 1 07 و

 «مهيلوم عبتاو ,مهحيرج ىلع زهجأ ةئف مه ولو «مهاتقب أدبو «مهتهبش فشكو
 بقاعتو ي

 DS SEAS RE SAE ءاوبوتي ىتح مهلاومأ سبحو .مهتيرذ بسي و ال الإو

 عامجإلاب مهلاومأ مهيلع دريف اهمسقي الو ةاغبلا يأ مامإلا / يأ ةئف مهل نكي مل نإو يأ

 اذإ مامإلا لاتقب اوؤدبي مل نإو] :مهلاتقب أدبو (نيع) .ةعاطلا نع مهجورخ يف اهيلإ اودنتسا يلا يأ :مهتهبش
 ال هنأ يرودقلا ركذو «ةياورلا رهاظ وهو «مهلاتقب أدبي نأ ماماللو يأ [(نييع) .لاتقلل اوعمتجاو اوركسعت

 «مهررضل اعفد الإ ملسملا لتق زوجي الف «نوملسم مهنأل ؛يعفاشلا لوق وهو «لاتقلاب اوؤدبي نح مهوؤدبي

 رم ىلإ ءيِفَت ىت يفنت يلا التاق :ىلاعت هلوق قالطإ :انلو «حيبم رفكلا نأل ؛مهلاتقب أدبي ثيح رافكلا فالخب

 نإف «عانتمالاو عامتجالا وهو «ليلدلا ىلع رادي مكحلا نألو ؛برحلا لهأ لاتقك مهملاتق راصف (4:تارجحلا) هلل

 ا ا لاتقلاب ةءادبلا يف مامإلا لهاست

 يغبني نيملسملا نيب ةنتفلا تحاه اذإ :لاق هنأ ةفينح يبأ نع يورملاو «لاتقلل اوؤيقو اوزيحت اذإ مم لاتقلا أدبيف

 لهأ لاتق ىلإ هوعدي «قحلا مامإلا مدع ىلع لومحم وهف «جرخي الو «تيبلا مزليو ءاهنع زرحتو «ةنتفلا 0 نأ

 ف رمع نبا نع يور امو ؟ةعاط وه ام. فيكف «ضرف ةيصعم. سيل اميف هتعاطف مامإ هل ناك اذإ امأو «ىغبلا

 (ئيع «حتف «صلختسم) .نيزجاع اوناك مهنأ ىلع لومحم ةنتفلا دنع دوعقلا نم ةباحصلا نم ةعامج عم

 وهو مهحرج متي ٍنعي] :مهحيرج ىلع زهجأ (ييع) .اهيلإ نوعجري ةعامج ةاغبلل تناك ول يأ :ةئف مه ولو

 لتق اذكو «مهلتق مت يأ حيرجلا لتق نعم زاهحإلا نم [(ييع «ط) .ةعرسلاب مهلتق متأ يأ لتقلا مامتإ نع ةيانك
 ةددشملا ماللا ريسكب مهيلوم عبتاو" :هلوقو .لتق ريغ نم هرش نمؤي هنأل ؛نسحألا وهو مهسبح ءاش نإو ؛مهريسأ

 و ىف مرح اعفد ب راه عو يأ هسفن ىلع افوخ برهيو يلوي يذلا وه "ةيتحتلا نوكسو
 نأ :انلو ءاملسم هنوكل لتقي الف ءاعفد مهلتق قبي مل لاتقلا اوكرت اذإ مهنأل ؛عبتي الو زهجي ال ةثالثلا دنعو «ةئفلاب

 (ييع «حتف «صلختسم) .هتقيقح ال لاتقلا ةين ربتعملا

 زهجي ال ةعامج مهل نكي مل نإو يأ [(ئيعءط) .عامجإلاب مهيلوم عبتي الو مهحيرح ىلع رهجي ال يأ ] :ال الإو

 امك نالتقي الف امهلتق يف ةرورض الف ةئفلاب اقحلي نأ فاخي ال هنأل ؛عامجإلاب مراه بقاعتي الو مهحيرج ىلع

 زهجي ال يأ ففادي الو ربدم نلتقي ال" :لمجلا موي ه2 يلعل خراص خرص :لاق هنأ مكحلا نب ناورم نع يور

 مهل نكي مل لمجلا مويو ءروصنم نب ديعس هاور «"نمآ وهف حالسلا ىقلأ نمو «نمآ وهف هباب قلغأ نمو «حيرج

 نأل ؛لمجلا موي يمس امنإو نامثع مدب نوبلطي مهو قد يلع عم ةحلطو ريبزو اهُيذ ةشئاع ةعقو موي وهو ةئف

 (حتف) [4 48/١ :قئاقحلا زمر] .اركسع يمسي لمج ىلع ذئموي تناك اه ةشئاع

 يف ةودقلا وهو «"لام ذحؤي الو ءرتس فشكي الو ءريسأ لتقي ال" :لمجلا موي هد يلع لوقل :مهتيرذ بسي ملو
 = «ةئف مهل ناك نإو «ةئف مهل نكي مل اذإ "ريسأ لتقي ال" :هلوقب دارملاو .هتفالح نامز يف ترثك ةاغبلا نأل ؛بابلا اذه



 ةاغبلا باب ۲۹۰ داهجلاو ريسلا باتك

 لتاقلا ىلع يأ ةاغبلا ىلع يأ احح وأ ادمع بجي م «مهيلع رهظف ن حاب لك نو .مهليخو مثهحالسب لتاق «جاتحا نإو

 EEG و ا ملا هلغم يرصم لتقف ءرصم لهأ ىلع اوبلغ نإو «َءيش
 رصملا لهأ نم لحجر يأ انراصمأ م يأ ةاغبلا يأ

 ؛هقرتسي نأ هل سیلو «هب عفدني هرش نأل ؛هسبح ءاش نإو ,مُب قحليو تلفنی الكل هلتق ءاش نإ رايخلاب مامإلاف =

 هباحصأ هنم بلط نيح "رتس فشكي ال" :هد يلع لوقب دارملا وهو «ءادتبا قاقرتسالا عنمي مالسإلاو ملسم هنأل
 سبح :هلوقو «مهتهبش عطقو كلذب مهتكأف ؟ام# ةشئاع نوكت نملف تمسق اذإ :لاقف «مهنيب ءاسنلا مسقي نأ

 مهاومأ نوكتف «نوملسم مهنأل ؛لام ذحؤي الو ف يلع لوق نم رم امل اوبوتي يح مسقت ال يأ مهاومأ

 مهيلع درتف اوبوتي نح سبحتف مالسإلا راد يق موكل ؛رادلاو مالسإلا :نيتمصعلاب نيموصعم مهسفنأو

 (حتف) ٠١۹١/٤] :قئاقحلا نييبت] .عامجإلاب

 ءامهفالتإب نامض الو ةئف مهل ناك اذإ هانعم [(ط) .يغبلا لهأل ليخلاو حالسلا ىلإ مامإلا يأ ]:ّلإ جاتحا نإو

 :يعفاشلا لاقو ءاوجاتحا نإ مهليخو مهحالسب نوملسملا لتاقي نأ سأب ال يأ «هيلإ ةراشإ جايتحالا ركذ ينو

 «ةرصبلاب هباحصأ نيب حالسلا مسق هد ايلع نأ :انلو ءهاضرب الإ هب عافتنالا زوجي الف «ملسم لام هنأل ؛زوجي ال

 .ةحاحلا دنع لداعلا لام يف كلذ لعفي نأ مامالل نألو ؛كيلمتلا ال ةجاحلا ةمسق تناكو

 E E دلال يح تار وتب هنوف نع اعد اتر دعا اک

 عاركلاو «مهلاومأ رئاسك مهنم اهسبح اهيلإ اوجاتحي مل نإو «ةجاحلا دنع ىلوألا قيرطلاب يغابلا لام يف زوجيف
 ناك ولو «هبحاصل عفنأ هعيب ناكف ةميقلا غلبت دقو ةقفن ىلإ هحايتحال ؛رسيأ هنأل ؛هنمث سبحيو عابي ليخلا يأ

 نأل ؛مهلاومأ ذحأ الو «مهقاقرتسا زوجي ال يح يغبلا لهأ مكح مهمكحف لاتقلا ىلع مهفونيعي ةمذلا لهأ مهعم

 (حتف ءصلختسم) ۰٤٤۸/۱ ٤٤۹[ :قئاقحلا م

 ةاغبلا ضعب لتق اذإ يأ :خل ! هلثم غاب لتق نإو (ط) .مههاومأ رئاسك مهليخ سبح كلذ ىلإ جتحي مل نإو :مهليخو

 «ةعنم. الإ هءافيتسا نكمي ال هنألف ؛صاصقلا امأ لا رت يب و نوع

 يف لتقلاك الام هدعب ًابجوم بلقني مل بجي مل امل صاصقلا نألف ؛ةيدلا امأو ءلتقلا ةلاح مهيلع مامإلل ةيالو الو
 عاطقنال صاصقلا طقس برحلا راد يف رخآلا نينمأتسملا دحأ لتق اذإ يعي ٤٤۹/١[ :قئاقحلا زمر].برحلا راد

 ام فالخب «هتمصع طوقس بجوي ال برحلا راد ملسملا لوحخد ذإ ؛ةمصعلا ءاقبل ةيدلا بحت هنكل «مامإلا ةيالو

 (حتف «ئييع) .أطح وأ ادمع لتقلا ناك ءاوس «ةمصعلا مدعل ؛ءيش بجي ال ثيح هلثم غاب لتق اذإ

 (ييع٬ط) .مدلا حابم هنوكل ةيدلاو صاصقلا نم :ءيش بجي ملا .مهركسع يف رحآلا يغابلا يأ :هلثم

 .ادمع رصملا لهأ نم رخآ الحر يأ :هلثم



 ةاغبلا باب ۲۹۱۹ داهجلاو ريسلا باتك

 .هثرو يح ىلع انأ :لاقو غاب هلتق وأ ًايغاب لداع لتق نإو هب لتق رصملا ىلع رهظف
 هاوعد ىلع رصاو لتاقلا يرصملا يأ هيلع لدعلا لهأ بلغ يأ

 RED ا ESO DOE ROOD ملا زوال مو دوم ا :لاق نإو

 مهتيالو لاح ايرصم الحر يرصم لتقف مالسإلا لهأ راصمأ نم رصم ىلع ةاغبلا بلغ اذإ :خلإ ىلع رهظف

 «صاصقلا هيف يرجيف دمع لتق هنأل ؛اصاصق لوتقملا ببسب لتاقلا لتقي هنإف رصملا كلذ ىلع انرهظ مث ادمع

 نأل ؛رصملا كلذ نع مهماكحأ ءارج لبق لدعلا لهأ مامإ مهجرخأ نح مهماكحأ اورجي ملو اوبلغ اذإ اذهو

 مهماكحأ هيف اورجأ اذإ امأ ءصاصقلا بجيف هيف هماكحأ يرجتف رصملا نع عطقنت مل لدعلا لهأ مامإ ةيالو

 ةيالو عطقني ماكحألا ءارجإ دعب نأل ؛ةرخآلا باذع لتاقلا قحتسي نكلو «ةيد وأ صاصق نم ءيش بحي مل
 (صلختسم «حتف) [4 48/١ :قئاقحلا زمر] .مامإلا

 يف لداعلا يغابلا ثروو «ىلوألا ةلأسملا يف يغابلا لداعلا ثرو يأ ] :هثرو .انأو هلتق يغابلا يأ :انأ لاقو

 يف لتاقلا ناكو ا يغابلا لتق وأ ا لداع لتق اذإ يأ [(ييع) .عامجإلاب ىلوألاو ءةيناثلا ةلأسملا

 «"قحلا ىلع نآلا انأو تلتق نيح قحلا ىلع تنك" :يغابلا لاقو ءخألا وأ معلا وأ نبالا لثم ءاثراو نيتروصلا
 ؛نمضي الو «هب مثأي ال هلام وأ يغابلا سفن فلت اذإ لداعلا نألف ؛لوألا امأ «نيتروصلا يف لوتقملا لتاقلا ثرو

 مهلتق راصف «ةيألا (8:تارجحلا) # يغْبَت يتلا اوُلتاَقف :ىلاعت هلوقل ؛مهلاتقب انرمأ دقو «ةمصعلا لطبت ةبراحما نأل

 «حابم لتقب طاني الف ءروظحم لتق ءازج ثرإلا نامرح نأل ؛ثرإلا نامرح بجوي الف «برحلا لهأ لتقك قحب

 .عامجإلاب اذهو

 عفد قح يف حيحصلا ةلزنمب دسافلا ليوأتلاو ءاندنع نمضي الو مثأي ءلداعلا لتق اذإ يغابلا نألف ؛ةيناثلا امأو

 قحتسم ثرإلاو «نامرحلا هب بجي مل «نامضلا هب بحي مل اذإو «برحلا لهأ ليوأتك ةعنملا هيلإ تمض اذإ نامضلا

 ,ةياور يف دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو «قح ريغب لتق هنأل ؛ثري ال :فسوي يبأ دنعو ءاموق اذهو «ةبارقلاب

 .نامربللا هب بجروت الق :ةامضلا هب طقس هنأ ىرت هلآ ىع الف قوكي ىح ىلعانأو كق لاق اذإ هنأ مهو

 نع فلتأ هنأل e ل نأ يرعزلا یوزر اه اف افر
 اوفلت ام برحلا لهأ نمضي ال اذهو «عفدلا قح يف ةعنم هيلإ تمض اذإ حيحصلاب قحلم هنم دسافلاو «دساف ليوأت

 هللا ٍصْعَي نمو LSa a انقر ةراخصمب عرارما نأ هاير الع

 عفد قح يف ربتعا نكل دينا ناك توا مهليوأتو (0*:نملا» كاًهيف َنيِدِلاَح َمَنِهَج َراَن هل ناف لرو

 راد لهأ نم مهأل ؛نونمضي مهنإف «مازفالا دعب وأ ةعنملا روهظ لبق امأو «ةعنملا «لاح يف اوفلتا اذإ «نامضلا

 (ييع «حتف «صلختسم) .مالسإلا
 ىلع انأو هتلتق" :الداع لتق يذلا يغابلا لاق ول يأ [(نييع) .لطاب ىلع تنك امنإو هتلتق :يغابلا] :خ! لاق نإو

 (حتف) .نامرحلا مزليف «نامضلا بجي نالطبلاب رقأ اذإ هنأل ؛اعامجإ لوتقملا نم ثري ال "لطاب



 ةاغبلا باب 1 داهجلاو ريسلا باتك

 .ال مهنم هنأردي مل نإو .ةنتفلا لهأ نم حالسلا عيب هركو .ال لطاب ىلع انأ
 ةنتفلا لهأ نم يأ يرتشملا يأ ملعي مل نإو يأ 2

 ( ييع «ط) .قح ريغب لتاق هنأل ؛اعامجإ يعغابلا تر ال يأ :لطاب

 الأ ,ةعنصلا نودب هب لتاقي ال هنأل ؛ديدحلا عيب ال «ةيصعملا ىلع ةناعإ هنأل ؛حالسلا سفن عيب هركي امنإو :هركو

 كيدلاو حوطنلا شبكلاو ةينغملا ةيراجلا عيب اذكو «هعيب هركي ال فزاعملا هنم ذختي يذلا بشخلاو ريصعلا نأ ىرت

 زوجي ال ديدحلا نأ اوركذ مث ءروظحملا يق هلامعتسا ركنملا امنإو «ةركنم تسيل اهنيع نأل ؛ةرايطلا ةمامحلاو لتاقملا

 نأل اسخن ديدخلا لامعتسال نوغرفتي ال يغبلا لهأ نأ قرفلاو «يغبلا لهأ نم هوزاجأو «برحلا لهأ نم هعيب

 نأ رهاظلا مث ٠٠١/١[ :قئاقحلا زمر].برحلا لهأ فالخب ؛مهعمج قيرفتب وأ ةبوتلاب لاوزلا فرش ىلع مهداسف

 (حتف «ييع) .ىلوأ ناكل ةعفنم وأ انيع حالسلا كيلمت هركو

 ( ييع «ط) .ةيصعملا ىلع ةناعأ هنأل ؛مهركاسع يفو :ةئتفلا لهأ

 (ييع) .ردانلا نود ماكحألا نبي بلاغلا ىلعو حالصلا لهأل مالسإلا راد يف ةبلغلا نأل ؛عيبلا هركي ال يأ :ال
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 طبقللا بابك
 تاكا نان و تأ

 3 .٠ 93 ٠ از ٠

 27 هثراك لاملا تیب ی هتففنو .رح وهو ,ع ايضلا فیح نإ بجوو ,هطاقتلا بالذ
 1 طيقللا يأ هعايض فخي مل نإ بحتسا يأ

 هلهأ هحرط يح دولومل مسا :عرشلا يقو «ةغل ضرألا نم عوفرم ءيشل مساو لوعفم نعم ليعف وه] :طيقللا باتك
 ءالحخإ وهو «هريغ يف نعمل عرش ريسلا نأ نيباتكلا نيب ةبسانملا [(نييعيط) .انزلا ةمهت نم ارارف وأ ةليعلا نم افوح

 سالا احا اًمنأكف اَهاَيْحَأ نمو :ىلاعت هللا لاق ءلاملاو سفنلا ءايحإل عرش ةطقللاو طيقللا ذحأو ءداسفلا نع ماعلا

 امل هلام رابتعاب هب يم” امنإو «لوألا نع رخأف «روصلا ضعب يق بودنم اذهو «ضرف لوألا نأ الإ (7 ۲ :ةدئاملا) اعم

 (حتف).طقلي نأ ضرع ىلع هنأل ؛ذوبنملا يبصلا ىلع بلغ مث «ضرألا نم عفري ام :ةغللا يف وهو .طقلي هنأ

 ءايحإ نم هيف امل ؛ةيرق وأ رصم يف ناك نأب كالحلا مدع هنظ ىلع بلغ نإ طيقللا ذحأ بحتسا يأ :هطاقتلا بدن

 طقتلملا نظ ىلع بلغ نأب] :عايضلا فيخ .ةيافك ضرف هطاقتلا :ةثالثلا دنعو «مناغ هزرحمو مثآ هعيضمو «سفنلا

 لب هقلطم فوخلاب دارملا سيلو «هيلع كالملا طقتلملا فاح نإ طيقللا طاقتلا بحو يأ [(نيععط) .طيقللا كاله -

 عيضي هنأ هنظ ىلع بلغو «كلاهملا نم اهوحنو رثب وأ ةعبسم وأ ةزافم يف هدحو نأب نظلا ةبلغ ىلإ ىقترا فوح
 (حتف) ٠٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .نيع ضرف هعفر :ةثالثلا دنعو .هنع كالهلل اعفدو هل ةنايص هعفر بيو

 رابتعاب ارح نوكي اهيف ناك نمف «مالسإلا راد رادلا نألو ؛مدآ نيب يف لصألا هنأل ؛رح طيقللا يأ :رح وهو

 .بأ هل فرعي ال اهنم دلو دوحول همأ فذاق دحي الو «دحي هفذاق نإ نح هماكحأ عيمج يف رح وهو ءلصألا

 ١١/١ ٤[ :قئاقحلا زمر]
 «بيرق الو هل لام ال جاتحم زحاع هنألو ءان يلعو رمع نع يور اذك لاملا تيب يف طيقللا ةقفن يأ :هتقفنو

 نوكي طقتلملا هيلع قفنأ ولو «بيرق الو هل لام ال يذلا دعقملاك راصف هلثم ىلإ فرصلل دعم لاملا تيب لامو

 رمأ درحب مث ءامب طيقللا ىلع عحريف «هيلع قافنإلاب يضاقلا اهرمأي نأ الإ مازلإلا ةيالو هل سيل هنأل ؛ًاعربتم

 عحري ال حصألا يفو «هيلع عحري هنإف «هرمأب صخش نع انيد صخش ىضق اذإ امك عوحرلل يفكي يضاقلا

 عحري الف «بيغرتلاو ثحلل نوكي دق رمألا قلطم نأل ؛هيلع عحريل هيلع قفني هنأب هل حرص اذإ الإ رمألا درجع

 (حتف) ٠٠١١/١[ :قئاقحلا زمر].لامتحالاب هيلع
 نوكي امك يأ ] :هثراك (ط «حتف) .هلام يفف الإو لام هل نكي ملو هطاقتلا ىلع طقتلملا نهرب نإ :لاملا تيب يف

 هثرإ نوكي امك يأ [(صلختسم «ْٰييع) .هيف هئاريم عضوي ثراو هل سيلو الام كرتو تام نأب لاملا تيب يف هئرإ

 هؤالوو «ناطلسلا وه امنإ هسفنو هلام يف هيلو نأ ىلإ ءاعإ هيفو «منغلاب مرغلا نأل ؛الام كرتو تام اذإ لاملا تيب يف

 تيبل أطخ دحأ هلتق ول هتيد نأ امك لاملا تيب يف هتيانح لقع اذكو ءزاج طقتلملل يضاقلا هلعج ولو «لاملا تيبل

 (حتف «يبيع) .حلصلا الإ هل سيل :فس وي وبأ لاقو «ةيدلا ىلع حلصلاو صاصقلا مامالل دمعلا يو «لاملا
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 . 5 كفو ۸ ي ع £
 فصو نإو .نینا نمو دحاو نم هبسن تبثيو .دحأ هنم هذخأي الو ,هتيانجو

 طيقللا بسن يأ طيقللا يأ 7
 101 1 10 ز ز ز] ز] ]ز]ز] ]زز يمذ نمو هب قحأ وهف هب ةمالع اهدحأ

 فصاولا يعدملا يأ طيقللاب ةعلسو ةماشك

 طقتلملا نم طيقللا ذحأي ال يأ :هنم هذخأي الو (سم) .لاملا تيب نم ذحؤي هتيانج لقع اذكو يأ :هتيانجو
 هل سيل هريغ ىلإ وه هعفد ولو «هنذإب الإ هنم هعزتني نأ هريغل سیلو «هظفحب قحأ ناكف «هيلإ تقبس هدي نأل ؛دحأ

 هنأل ؛مرحي نأ يغبنيف هطاقتلا دعب هحرط امأو 451/١[ :قئاقحلا زمر] .هقح طاقسإب يضر هنأل ؛هدرتسي نأ

 (حتفو ييع).هيلع ناك ام ىلإ هدر كلمب الف هظفح هطاقتلاب هيلع بجو
 تبث «هنبا طيقللا نأ عدم ىعدا اذإ يأ :خلإ هبسن تبثيو (ط) .طقتلملا ىلإ يضاقلا هعفد هذحأ ولو ارهق :دحأ

 «ناسحتسا اذهو «جراخلا نم هب ىلوأ وهف هبسن ىعدا نإف «هبسن طقتلملا عدي مل اذإ اذهو «هاوعد درجمع. هنم هبسن

 نأل ؛هعفني امه يبصلل رارقإ هنأ :ناسحتسالا هجو .طقتلملا قح لاطبإ نمضتي هنأل ؛يعدملا لوق لبقي ال نأ سايقلاو

 عدي مل اذإ هدي لطبتف ءطقتلملا نم هذحأ هيلع بترت هبسن تبث اذإو ءاهمدعب نوريعيو «باسنألاب نورخافتي سانلا

 (ئيع «حتف «صلختسم) .دي بحاص هنأل ؛ًاملسم جراخلاو ًايمذ ناك نإو ىلوأ هتوعدف هاعدا نإو «هعم طقتمللا
 امهدحأل حجرم الو اعم هايعدا اذإ دحاو نم تبثي امك ًاضيأ نيلحر نم طيقللا بسن تبثيو يأ :خلإدحاو نم

 ىلوأ وهف هدسح يف ةمالع امهدحأ ركذ نإف «بسنلا يف امهئاوتسال امهنبا نوكيف «ةمالع ركذ وأ ةنيب وأ دي نم
 قبس يف عزانملا مدعل ؛ىلوأ وهف ىوعدلا يف امهدحأ قبس ول اذكو «ةمالعلا ةقفاوم يهو هاوعد ىلع رهاظلا ةداهشل

 (حتف) 151/١[ :قئاقحلا زمر] .ىوعدلاب تبثي :بهشأ نعو «ةنيبب الإ هبسن تبثي ال :كلام نعو «ىوعدلا

 نم هبسن تبثي يأ قباسلا مالكلا نومضم ىلع فطع [نييعدملا نينثالا دحأ يأ ] :خإ امهدحأ فصو نإو

 يعي وهف طيقللا دسحب يأ هب ةمالع نينثالا دحأ فصو نإو «ةمالع امهنم دحاو فصي مل نإ هايعدا نينثا

 هلوق يف امك ةعيرشلا يف لصأ اه ةمالعلاو «ةمالعلا ةقفاومل هل دهشي رهاظلا نأل ؛هب قحأ ةقفاوملا ةمالعلا بحاص

 4 مهامیسب مفر :ىلاعت لاقو «(55:فسوي) 4نیذاکلا و ف لبق رم VEO نإ#» :ىلاعت

 يجلدم نكي مل نإو ءامهدحأ هقحليل يحلدملا فئاقلا لوق ىلإ عحري :يعفاشلا دنعو ءاندنع اذهو «(٠۲۷:ةرقبلا)

 .دمحأ لاق هبو «هلثم يف فئاقلاب مكح تاع هنأل ؛رخآ فئاقف

 ةمالعلا ضعب قفاو نإو «(٠٠:ءارسإلا) دلع هب كَل َسِيَل ام ُفقت الو :ىلاعت هللا لاق ءكلذب فئاقلل ملع ال :انلق

 دنع امه هب يضق ناتأرما تعدا ولو .رابتعالاب رخآلا نم ىلوأب امهدحأ سيل ذإ ؛حيجرتلا طقس ضعبلا فلاخو

 امهنم لاحم وهو «ةدالولا ةقيقحب قلعتي امهنم بسنلا توبث نأل ؛امهنم دحاول ىضقي ال :امهدنعو «ةفينح يبأ

 (ط) .اهنم ىوقأ اهضراعي مل اذإ قفاو نإ طيقللاب يأ :هب قحأ (حتف) 451/١[ :قئاقحلا زمر] .لحرلا فالخب
 نأل ؛ًاناسحتسا ملسم طيقللاو هاعدا اذإ يمذ نم هبسن تبثيو يأ دحاو نم :هلوق ىلع فطع :خلإ يمذ نمو
 = تحصف هل راض وهو رادلاب تباثلا مالسإإلا لاطبإ:يناثلاو ‹ريغصلل عفن وهو بسنلا :امهدحأ «نمضتي هاوعد
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 .ةنّيمب الإ قري الو رح وهو رابع نمو ؛ةّمذلا لهأ ناكم يف نكي م نإ ملثم وهو
 ةسينك وأ ةعيب وأ مهتيرقل 0 طيقللا يأ

 ا م وبس DAAC وما CSTE ام هعم دجو كإو

 ةسينك وأ ةعيب يف دحو اذإ هنأل ؛"ةمذلا لهأ ناكم يف نكي مل ن" :هلوقب ديقو «هرضي اميف ال هعفني اميف هاوعد -

 ملسم هدجي نأ :لوألا :هجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا نأ :لصاحلاو .ايمذ دجاولا ناك نإ ًايمذ ناك مهارق نم ةيرق وأ
 ءاهوحنو ةعيبلاك رفكلا لهأ ناكم يف رفاك هدجي نأ :يناثلاو ایس ن کف هو و لاک نیلا ناک ق

 امهيفو «نيرفاكلا ناكم يف ملسم هدجي نأ :عبارلاو .نيملسملا ناكم يف رفاك هدجي نأ :ثلاثلاو .ارفاك وكيف

 نع ةعام نبا: دنع ياو قو «هقبسل ناكملل ةرعلا :"طوسبملا" نم طيقللا باتك ةياور يفف «ةياورلا فالتحا

 وهو «هل عفنأ مالسإلا نأل ؛ربتعملا وهف همالسإل ابجوم ناك امهيأ :ةياور يفو ءديلا ةوقل ؛دحاولل ةربعلا :دمحم
 نإو «ملسم وهف نيملسملا يز هيلع ناك نإف ءهّيزب مكحي :ةياور يقو «ىلعي الو ولعي مالسإلاو هل عفنأ هنأل ؛قفوأ

 (صلختسم« حتف) 401/١[ :قئاقحلا زمر].رفاك وهف رانزلاو بيلصلا وحن رفكلا يز هيلع ناك
 (ٰييع) .همأ تملسأ ول امك ًارفاك نوكي نأ يمذلل انبا هنوك نم مزلي هنأل :ملسم وهو

 لطبت الف ةرحلا هل دلت دق كولمملا نأل ؛ارح طيقللا ناكو «هاعدا اذإ دبعلا نم طيقللا بسن تبثيو يأ :دبع نمو
 ارح نوكيو «هبسن تبثي ءاهالوم هقدصف «ةمأ يهو ءيحوز نم يدلو وه :دبعلا لاق ولو .كشلاب ةرهاظلا ةيرحلا

 ام ال اف نقر قو ارح تل ولا" تركب نا ةلاعيتسالا ءاهنيسل اديع ركي «كضون نبأ لاقو هم دنع

 هاعدا ولو .دبعلا نم ىلوأ اهيف رحلاف هقحل رظنألا وه امل رظني طيقللا ةوعد يفو .هدعبو لاصفنالا لبق هقتع زوجي هنأل
 دنع يمذلا نم ىلوأ ملسملاو .ىلوأ ةرحلا نم يعدي يذلاف «ةمألا نم رخآلاو «ةرحلا هذه نم هنبا هنأ امهدحأ :نارح

 (صلختسم) 407/١[ :قئاقحلا زمر].ىلوأ يمذلاف ادبع ناك نإو ءارح ناك اذإ هل عفنأ هنأل ؛عزانتلا
 .كشلاب لطبت ال ةيرهاظلا ةيرحلاو «رارحألا راد رادلاو ءرح هل دلوي دق دبعلا نأل :رح وهو

 ريغتي ملف ءرادلاب هتيرحب مكح هنأل ؛ةنيبب الإ هلوق لبقي مل هدبع طيقللا نأ لحر ىعدا اذإ يأ :ةنيبب الإ قري الو

 «رفاكلا ةداهشب هيلع مكحي الف «ديلاب وأ رادلاب ملسم هنأل ؛نيملسم دوهشلا نوكي نأ طرتشيو .ةجحلاب الإ كلذ

 مصخ الو ةنيبلا لبقت فيك :ليق نإف 457/١[ :قئاقحلا زمر] .ةمذلا لهأ عضوم يف هدوجوب ارفاك ربتعا اذإ الإ
 رابتعاب هل مصحخ طقتلملا :انلق ؟هرضي اميف اميسال هنع امصح نوكي الف هل يلوب سيل طقتلملا نأل ؛طيقللا نع
 هاوعد ىلع ةنيبلا ةماقإب الإ هدي قاقحتسا ىلإ يعدملا لصوتي الو ءاظفح هب قحأ هنأ معزيو هنع هعنمب هنأل ؛هدي
 (صلحختسم) .هنع امصحخ طقتلملا ناك اذهلف

 ىلع اددشم ناك وأ هتحت وأ هقوف ناك وأ هيلع دودشم لام طيقللا عم دجو اذإ يأ :خإ لام هعم دجو نإو
 = «قاقحتسالل ال عفدلل يفكي رهاظلا :ليق نإف «رهاظلل ارابتعا دحاولا نود طيقلل لاملا اذهف ءاهيلع وه هل ةباد



 طيقللا ماكحأ "1 طيقللا باتك

 ضبقيو ,ةفرح ف او ,ةراجإو عيبو a E E | حصي الو هل وهف
 ذفني ال يأ لاملا يأ

 عفدي رهاظلا اذه :انلق ءكلذك سيلو قاقحتسالل ةتبثم ةجح رهاظلا ناك رهاظلا اذه هل كلملا تبث ولف =

 اره توكل ؟كالملا لهأ نم وهو «هدي يف لاملا اذهو «كلاملا دي يف نوكت كالمألا مث «عفدلل وهف ريغلا ىوعد

 دنع يضاقلا رمأب هيلع طقتلملا هفرصيف «هنم هيلع قفنيل لاملا اذه عضو هعضو نم نأ ىلع لدي رهاظلا اذكو

 (صلختسم «ييع).ًارهاظ طيقللا لام هنأل ؛هرمأ ريغب هيلع هفرصي :ليقو «عئاض لام هنأل ؛ضعبلا
 (ييع) .ارح هنوكل كلملا لهأ نم وهو هدي يف هنأل ؛طيقلل يأ :هل وهف
 ةبارقلا نم ةيالولا دمتعي هنأل ؛طيقللا ىلع جيوزتلا ةيالو طقتلملل سيل يأ :خ! هيلع طقتلملل حصي الو
 هايحأ دق طقتلملا نإ :ليق نإف .لاملا تيب يف هرهمو ناطلسلا هحكنيف ءاهنم دحاول دوحو الو «ةنطلسلاو كلملاو

 هجو :انلق ءامكح ءايحأ وه يذلا قاتعإلاب ايلو ريصي قتعملاك ةيالولا هل تبثي نأ بحوف ةيبرتلاو طاقتلالاب

 ال هيحي مل ام طقتلملاو ءامكح كلملا لهأ نمو «ةقيقح يح طيقللاو ا تيملاك قيقرلا نأ 2

 لامكب الإ زوجي ال لاملا يف فرصتلا نأل ؛طيقللا لام عيب طقتلملل سيل يأ "عيبو" :هلوقو .امكح الو ةقيقح

 ريغ ال دح لاو بألا يف دجوي كلذو «ةقفشلا روفوو
 نأل نوكي الو يأ "ةراحإو" :هلوقو .كلمي ال نأ ىلوأ طقتلملاف «حاكنإلا كلمت اهنأ عم هلام عم مألا كلمت ال اذهلو

 هعفانم فالتإ كلمت اهنإف «مألا فالخب معلا هبشأف «هعفانم فالتإ كلع ال هنأل ؛هسفنل ةرحألا ذحأيل هرحاؤي

 فالتإ كلمب ال نم اهكلمي ال ةراحإلا نأ لصاحلاو «ىلوألاب ةراحإلا كلمتف «ضوع الب ةراعإلاو مادختسالاب

 (حتف «صلختسم «نييع).حصألا وهو «هرحاؤي نأ كلمي الف .هكلمي ال طقتلملاو «ضوع الب مادختسالاب هعفانم

 (ييع) .كلذ نم ءيش دحوي ملو ةنطلسب وأ كلم وأ ةبارقب نوكت جيوزتلا ةيالو نأل ؛جيوزت يأ :حاكن
 (ئيع) .ريغ ال دجلاو بألل نوكي لاملا ف فرصتلا نأل ؛طيقللا لام عيب طقتلملل حصي الو يأ :عيبو

 (ييعءط) .حصألا يف طيقللا ةراحإ حصي ال يأ :ةراجإو

 «هبيذمتو هبيدأتو هعوقت باب نم هنأل ؛ةعانص يف طيقللا ملسي نأ طقتلملل نعي ةعانص يف يأ :ةفرح يف هملسيو

 هل عفان هنأل ؛ةعنصل هملس ةيلباق هيف دحي مل نإف ءالوأ ملعلا هملعي نأ :ميتيلا يصو يف ليق ام لاقي نأ يغبني ناكو

 أ ادعي و هوو تاج طا ي نر فاما ا اه لغ لمعت الوهم قاع لذ ها ام
 ًالقاع ناك اذإ هسفنب ريغصلا هكلمب يح ضحم عفن هنأل ؛دحأ طيقلل بهو اذإ ةبهلا هل ضبقي نأ طقتلملل زوجي

 (حتفو صلختسم) .اهيصوو 4 هكلمتو
 (ئيع) .ضح عفن هنأل ؛هل ةبلا ضبقي نأ طقتلمللف طيقللا بهو اذإ يأ :هتبه ضبقيو



 ةطقللا ماكحأ ۱۷ ةطقللا باتك

 اهماكحأ نايب يف يأ

 ....ملع ن أ ىلإ فّرعو دهشأو .اهبر ىلع اهّدرُيل اهذخأ نإ ةنامأ مرحلاو لحلا ةطقل
 ا لع قا ةطقللا يأ اهبحاص ىلع ةطقللا طقتلملا يأ 0 مرحلا جراح وهو

 - عفرلا وهو - طاقتلالا نم قتشم امهنم الك نإف يوغللا ئعملاو قاقتشالا يف طيقللا لثم يه] :ةطقللا باتك

 دخت لام اعر ةلقللا [ (ييع) .افوكس وأ فاقلا حتفو ماللا مضب يهو ءطقتلملا لاملل عوضوم مسا وهو

 سانلا فلتخاو .عفرتو ذحؤت يأ ًابلاغ طقتلت امنأل ؛اه تيم «حابم. سيلو «هنيعب كلام هل فرعي الو «قيرطلا يف

 مارح كلذو «هبحاص نذإ ريغب ريغلا لام ذحأ هنأل ؛اهعفري نأ دحاولل لحي ال :نولوقي ةلزتعملاف «ةطقل دحو نم يف

 يف اهبلطي امنإ اهبحاص نأل ؛لضفأ كرتلاو اهذحأ هل لحي :لوقي ناك نيعباتلا ةمئأ نم نيمدقتملا ضعبو ءًاعرش
 ؛اهكرت نم لضفأ اهعفر نأ :ءاهقفلا ةماع دنع بهذملاو ءاهبحاص اهدحو اهكرت اذإف ؛هنم تطقس يذلا عضوملا

 .اهكلام نع اهمتكيف «ةنئاح دي اهيلإ لصي نأ نمأي ال اهكرت ول هنأل

 نمأي ال ناك اذإو ءهسفن ىلع نمأي ناك اذإ اهعفري نأ هل لضفألاف ءةطقل دحو اذإ :"يواحطلا حرش" يف لاقو

 بحي :لوق يف يعفاشلا دنعو ,بجي اهعايض فاح اذإو «بجي الو ةطقللا عفر بدني هنأ :لصاحلاو .اهعفري ال

 (حتف «صلختسم «ييع) .انع ةياور وهو ءاهكرت بدني :كلامو دمحأ نعو «اقلطم
 اذه ىلع ذحألا نأل :خإاهذخأ نإ .بلطلا دعب عنملاب وأ يدعتلاب الإ اهنمضي الف ,طقتلملا دي يف يأ :ةنامأ

 هنذإ ريغب ريغلا لام ذحأ هنأل ؛عامجإلاب نمضي هسفن اهذحأ هنأ رقأ ول هنأل ؛هب ديقو ءاعرشا هيفا قوذام هجا

 .عراشلا نذإ ريغبو

 [(ط) .يلع هولدف ةطقل دشني هومتعمس نم :لوقي نأ هيفكيو ,كلاملا ىلع اهدريل اهذحأ هنأ كلذ ىلع] :دهشأو

 وهف متكي الف اهبحاص ءاج نإف ءاهءاكوو اهصافع ظفحيل لدع يوذ دهشيلف ةطقل دجو نم" :اكِقِلَع هلوقل

 طرتشي ال :فسوي يبأ نعو «ةحام نباو دمحأ هاور ,"ءاشي نم هيتؤي هللا لام وهف اهبحاص ئجي مل نإو «قحأ

 داهشإلا نأل ؛دمحمو ةفينح يبأ دنع نمضي دهشي مل ولو «ةثالثلا تلاق هبو «كلاملا نذإب اهذحأ ول امك داهشإلا

 ؛هيلع ةجح هرارقإ نأل ؛دهشي مل نإو نمضي ال هيلع اهدريل اهذحأ هنأ اهبحاص هقدص ول نح دحاجتلا يفنل

 اذإ امك «قافتالاب نمضي الف اهيلع ةملظلا نم فاحو «طاقتلالا تقو ادحأ دجي مل نأب داهشإلا هنكمي مل اذإو

 "يلع هولدف ةلاض دشني هومتيأر نم" :لوقي نأ داهشإلا ةيفيكو ءاهعضوم ىلإ اهدر مث اهفرعو ذحألا دنع دهشأ
 (صلختسم « حتف) 1514/١[ :قئاقحلا زمر].رثكأ وأ ةدحاو ةطقللا تناك ءاوس

 يأ [(ييع ءط) .دحاسملاو عراوشلاو قاوسألا يف اهدحو ثيح اهيلع طقتلملا ىدان يأ ديدشتلاب] :فرعو

 0 ا ا وا ال د طقتلملا ىلع بحي

 - ءادعاصف ةرشع تناك نإو ءامايأ اهفرع مهارد ةرشع نم لقأ تناك نإ هنأ :ةفينح يبأ نع دمحم ىورف «ةدملا



 ةطقللا ماكحأ ۲۹۸ ةطقللا باتك

 حصو «طقتللا نمض وأ «هذفن ءاهّبر ءاج نإف «قدصت مث < .اهبلطي ال اهبر نأ
 | بح وي

 ك ف ط
 .ةميهبلا طاقتلا

 كلامو يعفاشلا لوق وهو «ريثكلاو ليلقلا نيب ليصفت ريغ نم لوحلاب "لصألا" يف دمحم هردقو ءالوح اهفرع =
 نا ىلإ لا قزف: ا كوخ اهفرعي ادعاصف مهرد َيئام تناك نإ اهنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو

 ءافاكم ام قدصت اهوحنو ةرمت تناك نإو ءاموي مهرد ينو «مايأ ةثالث مهارد ةثالث يقو ءةعمج ةرشعلا يلو ا

 روشقو ةاونلاك اهبلطي ال اهبحاص نأ ملعي اعيش ةطقللا تناك اذإ :"ةيادملا" فو .اهناكم اهلكأ اجاتحم ناك نإو

 نم كيلمتلا نأل ؛هكلام كلم ىلع ىقبي هنكل «فيرعت ريغ نم هب عافتنالا زوجيو اغ اس ةفاقلا نكي ءدام ا

 (صلختسم) 455/١[ :قئاقحلا زمر].حصي ال لوهجلا
 فيرعتلا دعب اهبحاص ئىحي مل اذإ ةطقللاب يأ :قدصت (ط) .رامثلاو ةمعطألاك تيقب نإ دسفت اهإ وأ :اهبلطي ال

 .طقتلملا اه قدصت ام دعب ةطقللا بحاص يأ :اهر ءاج (نيع) .اهبحاصل رفظلا ءاجر اهكسمأ ءاش نإو

 ةمئاق تناك نإو «ةكلاه تناك نإ نيكسملا وأ طقتلملا نم نامضلا ذحأي ءاش نإو يأ ] :خلإ نمض وأ هذفن

 قدصتلا ىضمأ ءاش نإ رايخلاب وهف ةطقللاب طقتلملا قدصت ام دعب ةطقللا بحاص ءاح إذإ يأ [ (ٰييع) .اهذحأ

 قدصت ناك ءاوس هنذإ ريغب هلام ف فرصت هنأل ؛طقتلملا نمض ءاش نإو .طقتلمللف الإو باوثلا هلف ىضمأ نإف

 نذإب قدصت دقو هنمضي فيك :ليق نإف ٠٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا يف هرمأ ريغب وأ يضاقلا رمأب طقتلملا
 لوانتك نامضلا نود مثإلا طقسي نذإلا اذه لثعو «كلذ هيلع بجوي ملو قدصتلا هل حابأ عرشلا :انلق ؟عرشلا

 هقحل ام. طقتلملا ىلع ريقفلا عجري الو .هنذإ ريغ نم هسفنل هلام ذحأ هنأل ؛ريقفلا نمضي نأ هلو «ريغلا لام رطضملا

 اهذحأ ةمئاق تناك نإو «هدي يف نيعلا تكله اذإ اميف ريقفلا نيمضتو .ريقفلا ىلع عحري طقتلملا الو نامضلا نم

 (صلختسم ؛ئيع) .هلام نيع دحو هنأل ؛ةقدصلا ضع مل نإ اهبحاص

 ءارحصلا يف اهكرت :يعفاشلاو كلام لاقو «سرفلاو منغلاو رقبلاو ريعبلا طاقتلا زوجي يأ :ةميهبلا طاقتلا حصو

 اهعم نإف ءاهوعد اهو كلام" :لبإلا ةلاض نع لثس امل تاع هلوقل ؛راغصلا نود ناويحلا نم رابكلا يأ لضفأ

 ريغلا لام ذحأ يف لصألا نألو «ملسمو يراخبلا هاور "اجر اهدجي يح رجشلا لكأتو ءاملا درت ءاهؤاقسو اهؤاذح

 مهوتي هنكلو ؛عايضلا لقي اهسفن نع عفدي ام ةميهبلا عم ناك اذإف «عايضلا فوخ دنع يه امنإ ةحابإلاو «ةمرحلا

 .اهكرت بحتسملاف
 يف ناك هنأ ىلع لومحم ثيدحلاو «سانلا لاومأل ةنايص اهفيرعتو اهذخأ بحتسيف اهعايض مهوتي ةطقل اهنأ :انلو

 يف اهلهأ اهيبسي باودلا دالبلا ضعب يف نأل ؛اهكرتب هلثم يف لوقن نحنو «ءيش نم هيلع فاخ ال ناك اذإ مهرايد
 اذه ىلع كلديو «ةلاحلا مده لثم ي'اهطاقنلا ي هدئاق الو :مهتجاح تقو اهوكسميف ءاهيلإ اوحاتحي ىح يراربلا

 < اهسمي ال ‹«جتانت ةلبؤم الإ هذ رمع نمز يف لبإلا لاوض ناك :لاق باهش نبا نع "أطوملا" يف كلام هاور ام



 ةطقللا ماكحأ ۱۹ ةطقللا باتك

 ولو .انيد نوكت يضاقلا نذإبو «ةطقللاو طيقللا ىلع قافنإلا يف عربتم وهو
 طقتلملا ي

 E TS ذحأي ىح اهر نم اهعنمو .اهعاب الإو ءاهيلع قفنأو اهرجآ عفن اه ناك
 اهبحاص ةدع ىلإ يضاقلا يأ ةطقللا ةميهبلا ي

 حصي ال :دمحأ دنعو ءاهنمث ىطعأ اهبحاص ءاج اذإف «عابت مث ءاهفيرعتب رمأ هذ نامثع نامز ناك اذإ ىح دحأ =

 (حتف ءصلختسم)[ 455/١ :قئاقحلا زمر].منغلا يف حصي :هنعو ءلكلا يف طاقتلالا

 امهيلع لضفتم وهف مكاحلا نذإ ريغب ةطقللاو طيقللا ىلع طقتلملا قفنأ نإف يأ نسحم يأ :خلإ عربتم وهو

 ءاهتمذ ىلع باجيإلا يف هل ةيالو ال هنأ عربتلا هجو .قفنأ ام لحأل امير نم اهعنم نأ هل نوكي الو «هب عحري الف

 مكاحلا نذإ ريغب :طيقللا ىلع (حتف) 4557/١[ :قئاقحلا زمر] .نيدملا رمأ ريغب هريغ نيد ىضق اذإ امك راصف
 (ط) .ةطقللا بر ىلع الو ربك اذإ طيقللا ىلع هب عحري الف

 كلذ ىلعو «ريك اذإ هيلع هب عجريف طيقللا ىلع ًانيد كلذ ناك مكاحلا نذإب اهيلع قفنأ ولف يأ :يض ضاقلا نذايو

 ىح قافنإلاب طقتلملا يضاقلا رمأبو كلاما نذإك هنذإ راصف ءهل ار بئاغلا لام يف ةيالو يضاقلل 00 ؛ةطقللا

 ءاهبحاص ىلع ةقفنلا باجيإل لاتحيف هدي يف ًابصغ نوكت نأ لمتحي هنأل ؛حيحصلا يف هدنع ةطقل اأ ةنيبلا ميقي

 يغبني :رفعح وبأ هيقفلا لاقو .اهبحاص ةبيغ عم لبقتف ءلاحلا فشكنيل يه امنإو ءاضقلل تسيل ةنيبلا هذهو

 «هنع عقي ام ردقب ةثالث وأ نيموي اهيلع قافنإلاب هرمأي امنإو «ةنيبلا ةماقإ نع زجع نإ طقتلملا فلحي نأ مكاحلل

 وأ ربك اذإ عجريف ةطقللا بحاص ىلعو طيقللا ىلع :ًانيد نوكت (حتف ءيع) .رهظل ارضاح كلاملا ناك ول هنإو
 (ط) .ءاج اذإ ةطقللا بر ىلع

 ًالمج وأ ارام وأ ًالغب تناك نأب اهطقتلا يلا ةميهبلا ةراجإب لصحت ةعفنملا تناك اذإ يأ :عفن اه ناك ولو

 مازلإ ريغ نم كلاملا كلم ىلع نيعلا ءاقبإ هيف نأل ؛اّترحأ نم اهيلع قفنأو «ةدم ىلإ يضاقلا اهرحآ ءاهوحنو

 نأ فاخو عفن اه نكي مل نإو يأ [(ط) .اهنمث ظفحب رمأو ةطقللا يضاقلا يأ ] :اهعاب الإو .هيلع نيدلا
 رهظي ملو ةدملا نم ىري ام ردقب اهيلع قفنأ «هلثم رجوي ال ارامح وأ ةاش تناك نأب (ط).اهتميق ةقفنلا قرغتست

 يف نيعلا ماقم موقي نمثلا مث ءاهتميق لصأتست رارمتسالا هجو ىلع ةقفنلا نأل ؛ةميهبلا عاب ةدملا هذه يف اهكلام

 نأ هيلع فاخي هنأل ؛رحؤي ال هنأ الإ ةطقللاك اذه يف قبآلاو .هدي يف ةنامأ هنوك يفو «هب قدصتلاو فيرعتلا

 (ييع) .ةحلصملا نم كلذ يف امل امرحأ نم :قفنأو (صلختسم) 457/١[ :قئاقحلا زمر] .قبأي
 يلا ةقفنلا هنم ذحأي ىح هنم اهعنمب نأ طقتلمللف ,طقتلملا نم اهبلطو ةطقللا كلام ءاج اذإ يأ :اهر نم اهعنمو

 طقسيو ءاهسبح لبق طقتلملا دي يف ةطقللا كالمب ةقفنلا نيد طقسي ال مث ءاهبحاص ىلع نيد اذه نأل ؛اهيلع قفنأ

 سبحلا لبق كله ولو «لكوملا ىلع هب عجري نأ هل «هسفن لام نم دقن اذإ ءارشلاب ليكولاك سبحلا دعب كله نإ

 هرايتخا دنع نهرلا ةفص ذحأي امنإو «ةقيقح هب هل قلعت ال هنأل ؛طقسي هدعبو «لكوملا ىلع هل بجو ام طقسي ال

 (ينييع «صلختسم) .هيف هسبح امه كلهيف «سبحلا



 ةطقللا ماكحأ YS ةطقللا باتك

 عفتنيو .ربح الب عفّدلا لح اهتمالع نّيب نإف ءةنّيب الب اهيعّدم ىلإ اهعفدي الو .ةقفنلا
 000-5 طقتلملل 0 هل اما يعدي نم يأ ةطقللا طقتلملا يأ

 .ءارقف ول هدلوو هتجوزو هيوبأ ىلع حصو < ءينجأ ىلع قدصت الإو ءاريقف ول ام

 طقتلملا يوبأ يأ قدصتلا يأ يبنجأ ريقف يأ

 ؛ةنيب ةماقإ الب اربح يأ :ةنيب الب (ٰييع) .قبآلا لعج هبشأف حيحص نيد اذه نأل ؛اهيلع قفنأ ىلا :ةقفنلا

 اهعفدي مل هل ةطقللا نأ ىعداو لحجر رضح اذإ يإ :خلإ اهتمالع نيب نإف (نييع) ."يعدملا ىلع ةنيبلا" :قتِفَع هلوقل

 ةنيبلا مقي ملو ةطقللا ةمالع يعدملا ركذ نإف "يعدملا ىلع ةنيبلا" :اتفع هلوقل ؛ةنيبلا يعدملا ميقي ىح هيلإ طقتلملا

 لح هنسو هسنحو همساو دبعلا ةيلح وأ اهنسو ةبادلا هبش وأ اهئاكوو اهئاعوو اهددعو مهاردلا نزو ىمس نأب

 .ءاضقلا يف كلذ ىلع ربحي الو يعدملا ىلإ اهعفدي نأ طقتلملل

 اهصافع فرعف ءاهبحاص ءاج نإف" :#تلع هلوق نم ملسم ىور امل ؛اهعفد ىلع ربجي :كلامو يعفاشلا لاقو

 هيلعو عادم هنأ :انلو «عفدلا ىلع ربجيف بوجولل وهو رمأ اذهو "كل يهف الإو ءهايإ اهطعأف ءاهددعو اهئاكوو
 لام هيلع ىفخيو «هريغ لام ىلع فقي دق ناسنإلا نأل ؛ديلا ىلع الو «كلملا ىلع لدت ال ةمالعلاو ءانيور امل ةنيبلا

 هيو ا د نق ر نذلو ااا )قو ا تروا ىلع لوما او انو نال ع لاو هس

 (حتف «صلختسم) 4517/١[ :قئاقحلا زمر] .لوقن
 ا امال ناك ولو يأ[ (ٰييع) .نيبناجلل ارظن كلذ يف نأل] :اريقف ول امي عفتنيو

 نإو «نيبناجلل رظنلا قيقحت نم هيف امل هنودب :ليقو ءرثكألا دنع يضاقلا نذإب عافتنالا اذهو «فيرعتلا ةدم اهفرع

 اميف هذ بعك نب يبأ يع وسل ؛ْيغلل اه عافتنالا زوجي :يعفاشلا لاقو ءا عافتنالا زج مل اينغ ناك

 ."اهي عتمتساف الإو «هايإ اهطعأف ءاهءاكوو اهئاعوو اهتدعب كربخي دحأ ءاج نإف ءاهفرع" :دمحأو ملسم هاور

 «ةضورفملا هقدصلا هبشأف يغ يلع نوكي ال قدصتلاو "هب قدصتيلف اهبحاص تأي مل نإف" :تقع هلوق :انلو

 وأ هلام ةلقل وأ هيلع نويدل امإ «هرقف فرع تع هنأ زوجيف ءلاح ةياكح هنأل ؛هقو يبأ ثيدح يف ةجح هل سيلو

 هنأ فرع التل هنأ لمتحيو «ضرقلا ليبس ىلع مامإلا نم اندنع زئاح كلذو «هب عافتنالاب البلع هنم انذإ نوكي

 (صلختسم) [45/ 451/١« :قئاقحلا زمر].يبرح رفاك لام يف ناك

 نذل 00 نأ الإ انيور امل ؛ءارقفلا ىلع ام قدصت اريقف وه نكي مل نإو يأ :ينجأ ىلع قدصت الإو

 وأ هاوبأ وأ ايبنجأ ريقفلا ناك اذإ ام نيب قدصتلا يق قرف ال يأ خلإ :خلإ هيوبأ ىلع حصو .لاملا تيب يف عضوتف

 وأ هبيرق وأ وه 2 نأ نيب جاتحي الف ءرقفلا وه حيبملا نألو ؛ثيدحلا قالطإل ؛ريبكلا هنبا وأ هتجوز وأ همأ

 (حتف «صلختسم «ئيع) .جاتحم ىلع قدصتلا وهو «لكلاب دوصقملا لوصحب ينحأ
 (ييع«ط) .جاتحم ىلع قدصتلاب دوصقملا لصحف رقفلا وه حيبملا نأل ؛ءارقف ءالؤه ناك ول يأ :ءارقف ول



 قبآلا ماكحأ ۲۲۱١ قبآلا باتك

 قبالا باتك
 ا

 5 ؛هنم لقأ هتميق ولو امهرد نوعبرأ هلف رفس ةدم نم هدر نمو هيلع يوق نإ بحأ هذخ لخأ
 هالوم ىلإ هدر نمل يأ ذحألا ردق يأ كرتلا نم لضفأ يأ قبآل يأ

 خسنلا ضعب ييو «لاوزلا ضرع ىلع راص ام دعب لاملا ءايحإ اهيف نأ ثيح نم نيباتكلا بسانت :قبألا باتك

 ءكرحيو ءاقبأ عنمو برضو عمسك دبعلا قبأ :سوماقلا يفو ءرثكألا يف برضك قبأ ردصم «"قابإلا باتك"
 (ييع« حتف ) .هالوم ىلع درمتملا دبعلا وه قبآلاو «ىفختسا وأ لمع دك الو فوح الب بهذ :باتكك اقابإو
 (نيعءط) .ادصق هكلام نم رف كولمم وهو قابإلا نم لعاف مسا :قبآلا

 هعفد ءاش نإو «هيلع ردقي ناك نإ هسفنب ظفح ءاش نإ رايخلا ذحآلل مث «لاملا ءايحإ هيف نأل :بحأ هذخأ

 «لاملا تيب نم هيلع قفنيو «هل اريزعت دبعلا سبي مامإلا مث «ةنيبلا ةماقإب الإ هنم هلبقي ال هيلإ هعفد اذإف «مامالل

 ءكلذك :ليق لاضلا ذخأو .هنث ظفحو يضاقلا هعاب هبحاص ئجي ملو ةدملا تلاط اذإو «هكلام ىلع ًانيد اهلعجيو
 قحتسي ال هنأل ؛هسبحي ال مامإلا ىلإ هعفر اذإو «هكلام لزنم ىلإ قيرطلا لض يذلا وه لاضلاو «ىلوأ هكرت :ليقو

 يوق نإ (حتف) 108/١[ :قئاقحلا زمر] .هترجأ نم هيلع قفنأو ءهرجآ ةعفنم هل ناك نإو «قبأي الو ريزعتلا
 (ئيعيط) .هسفنل ذخأ نإ مارحو «هعايض فاخ نإ بحاو ذحألاو « هتيلام ءايحإ هيف نأل ؛قبآلا ىلع يأ :هيلع

 هالوم ىلإ هب ىتأو «قبآلا ذحأ نم يأ [(ييعءط) .لعحلا قحتسي نم وهو هالوم ىلإ قبآلا يأ ] :خإ هدر نمو
 ءاناسحتسا طرتشي مل وأ طرش ءاوس اقلطم امهرد نوعبرأ هلعج ىلوملا ىلع هلف ءادعاصف مايأ ةثالث ةريسم نم
 رومأملا هدحوف «معن :لاقف «هذخف هتدجو نإ يدبع قبأ دق :رخآل كلاملا لاق اذإ ىح ةناعإلا هدعي مل اذإ اذهو

 ال سايقلا فو «ةناعإلا ىلع دعو وهو «هب ناعتسا كلاملا نأل ؛هل لعح الف «هالوم ىلإ هب ءاجف ءرفسلا ةريسم ىلع

 .لاضلا دبعلا در هبشأف «هعفانع عربت هنأل ؛يعفاشلا لوق وهو ءطرشب الإ هل لعج

 الدو نقد مسمن اللا ع لاف ءارتنا تانعأ دق مرقلا لاق «يرختلا نع باب فف اخر هنأ ر
 اه و نر يسرا و د لقا كف هرادقم يف اوفلتخا نإو لعحلا بوجو ىلع اوقفتا ةباحصلاو

 يف هدر نإ اههكرساي نب رامع نعو «مهارد ةرشع وأ ارانيد هذ يلعو ءامهرد رشع يا وأ ارانيد هند رمعو
 ا ا ا الا اغ لكلا لمحيف «نوعبرأف رصملا جراح نإو «ةرشعف رصملا

 الب لثملا ةرجأ هيلع :كلام دنعو «اقيفلتو اقيفوت اهنود ام ىلع هنود امو ءرفسلا ةفاسم ىلع نيعبرألاب لاق نم

 ع ی :افلطم اهر ع انآ وأ راد ذأ كع رف

 نيعبرألا نأل ؛امهرد نيعبرأ نم لقأ قبآلا ةميق تناك ولو امهرد نوعبرأ بجي يأ هلبق ام. لصتم :خ! هتميق ولو

 الف ."امهرد نوعبرأ قبآلا لعج" :لاق لع هنأ عمسن لزن مل :#رانيد نب ورمع نع يور امل ؛عرشلا ريدقت
 :دمحم لاقو «هرطف ةقدص نم صقنأ سأرلا ةميق تناك ول اهنم طحي ال رطفلا ةقدصك ةميقلا ناصقنل هنم طحي



 قبآلا ماكحأ ۲۲ قبآلا باتك

 دارنلا نم . أ إو .نقلاك دلولا مأو ربدملاو .هباسحبف ءاهنم لقأل هدر نمو

 هدريل هذا قبآلا دبعلا قبآلا يأ

 درل نيعبرأ باجيإ رظنلا نم سيلو مه أرظنو سانلا قوقحل ءايحإ تبث هبوجو نأل ؛امهرد الإ هتميق هيلع بحت =

 (حتف) 453/١[ :قئاقحلا زمر] .كلذ يواسي ال نم
 رفسلا ةدم ىلع ساقي كلذ باسحب لعجلا هلف رفسلا ةريسم نم لقأ نم قبآلا در نم يأ :خإ لقأل هدر نمو

 يف دحو اذإ هل خضري هنأ :"لصألا" يف ركذو «نيثلثلاو ثلثلا يف كلذكو امهرد نور ةت افت ناك نإف

 افلتخا نإو «مالك الف خضرلا ىلع اقفتا نإ مث ءرصملا يف هل ءيش ال هنأ ةفينح يبأ نعو ءرصملا جراح وأ رصملا

 لك ىلع بجي اكر تشم دبعلا ناك نإو ءامهرد نيعبرأ ىلع دازي ال رفسلا ةدم نم رثكأ هدر نإو «هردقي مامإلاف

 بجي ءرثكأ وأ نيدبع در نإو «نمثلاب سوبحلا عيبلاك هلك يقوي ىح قوأ نم ذأي الف «هبيصن ردقب مهنم دحاو

 (صلختسم) 459/١[ :قئاقحلا زمر].امهرد نوعبرأ مهنم دحاو لكل

 يأرب هل خضري :ليقو «ةلباقملا ةرورض ضوعملا ىلع عزوي ضوعلا نأل ؛كلذ باسحب بحاولاف يأ :هباسحبف

 (ييع.ط) .قفي هبو امهحالطصإ ردقب وأ مكاحلا
 يف دلولا مأو ربدملا يأ [(نييععط) .ىلوملل ناكولمم دلولا مأو ربدملا نأل ؛ماتلا لعحلا بوحو يف يأ ]:نقلاك

 وأ «ربدملا يف امك ةبقرلا رابتعاب امإ ءامهيف ىلوملا كلم ءايحإ درلا نأل ؛نقلاك درلاب لعمجلا قاقحتسا مكح
 دلولا مأ نأل ؛هل لعح الف «هتوم دعب امهدر نإو «ىلوملا ةايح يف امهدر اذإ اذهو ءدلولا مأ يف امك بسكلا رابتعاب

 نإو «رحلا يف لعج الو «قتعي هنإف ثلثلا نم قتع نإ ربدملا اذكو .ةرحلا يف لعح الو «ةرح نوكتف هتوع. قتعت
 دارل لعج الف «بتاكملاك ريصي :مامإلا داو مانويل رح هنأل ؛امهدنع 1 قحتسي ال ثلثلا نم جرخي مل

 در وأ «ميتيلا دبع در اذإ يصولا اذكو ابا درا ةاظلمتلا لعجلا قحتسي الو .هبساكممي قحأ هنأل ؛بتاكملا

 (ييع «حتف «صلختسم) .رخآلا دبع نيجوزلا دحأ
 دهشأ اذإ اذهو هدي يف ةنامأ هنأل ؛دبعلا ةميق ىلوملل ذحآلا نمضي ال «هدر ديري نمم دبعلا قبأ اذإ يأ :نمضي ال

 ولو .هتميق نمض قبأ مث هسفن ةجاح يف هلمعتسا ولو .هالوم ىلع هدري مل هنأل ؛اضيأ هل لعج الو «ذحألا تقو
 ىلوملا لوق لوقلاف هبذك نإو « قابإلا يف ىلوملا هقدص اذإ دارلا وه هنأل ؛هل لعجلاف «هالوم ىلع هدرف هريغ هذحأ

 .قبأ هنأب ىلوملا رارقإ ىلع ةنيبلا ماق اذإ الإ

 ةلأسملاو هربد ولو .نعم ضبق قاتعإلا نأل ؛لعجلا قحتسا هيلإ ميلستلا لبق هقتعأف ىلوملا ىلإ هب دارلا ءاج ولو

 يف كله نإو «ميلستلا لبق بهو اذإ ام فالخب ءلعحلا قحتسا دارلا نم هعاب ولو ء«هضبقي يح هل لعج الف ءاهاحب

 ٠ (حتف «ئيع) .هل لعج الو «هيلع نامض الف دارلا دي



 قبآلا ماكحأ ۲۳ قبآلا بانک

 .ةطقللاك هتقفن رمأو «نقرملا ىلع نهّرلا لعجو «هذريل هذخأ هنأ دهشيو
 قبآلا ةقفن يأ

 ةفينح يبأ دنع ذحألا ىلع داهشإلا بجي يأ [(ط) .ابوجو قبآلا كسمي يذلا يأ ] :خلإ هذخأ هنأ دهشيو

 نوكي داهشإلا كرت ولف .هسفنل هذحأ هنأ ىلع لدي داهشإلا كرتو ءدرلل هذحأ هنأ ىلع لدي داهشإلا نأل ؛دمحمو

 هدر اذإ لعجلا قحتسيو «داهشإلا كرتب نمضي ال :فسوي يبأ دنعو ءامهدنع هدر اذإ لعجا قحتسي الو ااف

 :فسوي يبأ دنعو «هئربي ام ىعداو نامضلا ببسب ذحآلا رقأ امهدنع هنأ وهو ةطقللا باتك يف لصألا رم دقو

 (حتف) 47٠0/١[ :قئاقحلا زمر] .هلوق لوقلاو نيمأ وه
 نمترملا ىلع هلعجف «هتوم دعب وأ نهارلا ةايح يف ذحآلا هدرف ,نوهرملا دبعلا قبأ ول يأ :نٌمرملا ىلع نهرلا لعجو

 دبعلا ضعب ناك نإف «درلاب هنيد ىحأ ذحآلا نأل ؛لقأ وأ نيدلا لثم هتميق تناك نأب انومضم دبعلا لك ناك اذإ
 ىلع ةنامألا لعجو «نمترملا ىلع ةنومضملا ةصحلا لعجف «نيدلا نم رثكأ هتميق تناك نأب ا

 هلعج دارلا ذحأو ءدبعلا عيب ىبأ نإو نويدلا ىضق راتحا نإب ىلوملا ىلع ّدرلا لعجف انويدم دبعلا ناك نإو ؛نهارلا

 ًابوهوم ناك نإو «ةيانحلا يلو ىلعف الإو ؛هيلع لعجلاف ءادفلا ىلوملا راتخاو ًايناج ناك نإو ءءامرغلل يقابلاو هنمث نم

 (نيكسم «صلختسم «ييع) .بصاغلا ىلع بوصغملا لعجو هلام يف يبصلا دبع لعجو هل بوهوملا ىلعف
 وهف مكاحلا نذإ ريغب دارلا هيلع قفنأ اذإ يأ همكحك همكح نوكيف «ةقيقح ةطقل هنأل :ةطقللاك هتقفن رمأو

 هالوم روضح دنع ةقفنلاب هسبحيو هيلع ةيالو يضاقلل نأل ؛هالوم ىلع نيد ةقفنلاف هنذإب هيلع قفنأ نإو «عربتم

 (صلختسم «يع) .ًايناث قابإلا فوخل هرجؤي ال هنأ ريغ



 دوقفملا ماكحأ ؟ ؟ دوقفملا باتك

 د وقفل | باتک
 هماكحأ نايب يف يأ

 طظفحبيو «هقح ذخأي نم يضاقلا بصتنيف .هتومو هتايحو هعضوم ردي م بئاغ وه
 ميقي يأ م e ملعي مل يأ هلهأ نم يأ دوقفملا يأ

 OEE O O OEE ادالو هبيرق ىلع هنم قفنيو ,هيلع موقيو هلام
 دوقغملا لام بصنملا ي

 قتشم وه [(ييع) .فنصملا هركذ ام اعرشو «هدحت ملف هتبلط اذإ ءيشلا تدقف نم «ةغل مودعملا وه] :دوقفملا باتك

 تدقف :لوقت «دادضألا نم دقفلا نأ: "ةياهنلا" يفو "سوماقلا" يف امك مودعملا نعم دوقفملاف «مدعلا نيعمب دقفلا نم

 بسانتو هبط يل: مهز هلهأ نع لض هنإف «دوقفملا يف ققحتي نيينعملا الكو «هتبلط يأ هد هتللضأ يأ ءيشلا

 لوأ ,ىلإ ارظن اقلطم رثألا يفحخ قبآلا نأ امهنيب امهنيب قرفلاو «هرثأ ري ل بئاغ دوقفملاو قبآلا نم الك نأ ثيح نم نيباتكلا

 نإ ولعن رثألا يفح مولعم ناكم ىلإ ارفاسم جرح هنإف «هلاح NE دوحوم هنإف دوقفملا فالخب «لآملاو لاحلا

 خسفت الو «هلام مسقي الو «هسرع حكنت ال نح هسفن قح يف يح هنأ :هلاح لوأ رابتعاب ًاعرش همكحو .تيملاك هلآم

 ؛هثروم هيف تام يذلا تقولا يف هتايح ملعت مل ام هدقف لاح يف تام دحأ نم ثري الف «هريغ قح يف تيمو «هتراحإ

 الء هسرع حكنتالو «هلام مسقي الف هلام ريغلا قاقحتسال ةعفاد ةجح وهو «لاحلا باحصتسا رابتعاب ايح هلعج نأل

 (حتف) .ةفيعض ةجح هنوكل ؛ريغلا لام هقاقحتسال ةتبثم

 رخأتي اعر دارملا ىلإ نولصي دق دجلابف «هرثأ مهيلع يفحو هربخ مهنع عطقنا دقو نودحي هبلط يف هلهأو :هتومو

 دوقفملاو «هسفنل رظنلا نع زحاع لكل E يضاقلا نأل :يضاقلابصنيف (ييع) .دانتلا موي ىلإ ءاقللا

 نم" :هلوقو .هل رظن هيلع مئاقلاو هلال ظفاحلا بصن يفو «هدعبل امهنع زجعأ لب نونحماو يبصلاك راصف «كلذك

 بحو نيد يف مصاخي نأ هلف «ظفحلا باب نم هنأل ؛هعرغ هب رقأ يذلا نيدلاو هتالغ ضبقي يأ "هقح هل ذحأي

 سيل هنأل ؛هريغ دي يف ضرأ وأ راقع يف هل بيصن يف الو «ميرغلا هب رقي مل هل يذلا نيدلا يف مصاخي الو «هدقعب

 نم هيف امل ؛قافتالاب ةموصخلا كلمي ال هنإو ءيضاقلا ةهح نم ضبقلاب ليكو وه امنإو «هنع بئان الو كلاع

 كلعي له نيدلا ضبقب كلاملا هلكو نم يف باحصألا نيب فورعملا فالخلا امنإو «بئاغلا ىلع مكحلا نمضت

 (حتف «صلختسم) .كلمي ال امهدنعو «كلمت مامإلا دنعف ؟ال مأ ةموصخلا

 فاخي ام الإ ایش هنم عيبي الف :هيلع موقيو (نيع) .هضبق دعب سانلا يديأ نم دوقفملا لام يأ :هلام ظفحيو

 (ييع) .نعم نيعت دقف ةروص هظفح رذعت نإ هنأل ؛داسفلا هيلع

 ؛هداسف فاخي ام نملو «ريناندلاو مهاردلا هب دارملاو «دوقفملا لام نم يضاقلا هبصن نم قفني يأ :خل! هنم قفنيو

 .زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلاو «ةميقلاب ءاضقلا ىلإ جاتحي هلام يف كلذ نكي مل اذإف «سوبلملاو موعطملا ف مهقح نأل

 - دالوألاو ءاولع نإو تادجلاو دادجألاو نيوبألاك ةدالولا ةهج نم هئابرقأ ىلع يأ "ادالو هبيرق ىلع" :هلوقو



 دوقفملا ماكحأ Y6 دوقفملا باتك

 ea «هتأرما دتعتو «ةنس نيعست دعب هتوع ءاهنيبو هنيب قرفي او «هتج وزو
 دوقفملا توعب يأ ةتأرغا درعا ڻي يأ يضاقلا ي

 ةجوزلاو لوصألاو عورفلا ةقفن نأل ؛اضيأ هتجوز ىلع قفني يأ "هتجوزو" :هلوقو .اولفس نإو دالوألا دالوأو =
 خألا نم دالولا ريغ فالخب ءءاضق ريغ نم هوذحأ هلام. اورفظ ول اذهو «مهه ةناعإ ناكف ءءاضقلا ىلع فقوتي ال

 زوجي ال وهو بئاغلا ىلع ءاضقلا ناكف ءءاضقلا ىلع فقوتي مهتقفن نأ امل ؛مهيلع قفني ال هنإف «لاخلاو معلاو

 هتبيغ لاح كلذ قحتسي يضاقلا ءاضق ريغب هترضح لاح هلام يف ةقفنلا قحتسي نم لك هنأ كلذ يف لصألاو

 فلا نأل ةءاضقلاب بغ لاح اهتم هل اضف لقي هلام قف رضحت لامن ةقفنلا ىجتسي هل نملك و. ءاشأ

 (حتف «صلختسم «يئيع) .عنتمم بئاغلا ىلع ءاضقلاو ءءاضقلاب بحت لئنيح

 (ييع «ط) .يضاقلا بصني ال هترضح لاح يف اميق دوقفملا بصن ولف اضيأ هتجوز ىلع قفنيو يأ :هتجوزو
 دوقفملا نيب يضاقلا قرفي ال يأ [(ط) .نينس عبرأ ىضم دعب ولو هتأرما نيب يأ ] :اهنيبو هنيب قرفي الو
 ؛تءاش نإ جورتت مث ةافولا ةّدع دتعتو ءامهنيب يضاقلا قرفي نينس عبرأ يضم اذإ :كلام لاقو اقلط نارا

 اهقح عنم دوقفملا نألو «ةودق هب ىفكو «ةنيدملاب نجلا هتوهتسا يذلا لحرلا ةجوز يف ىضق اذكه ف رمع نأل
 .ةنعلاو ءاليإلاب ارابتعا ةدملا يضم دعب امهنيب يضاقلا قرفيف «ةبيغلاب

 يح ربصتلف تيلتبا ةأرما يه" :هدو يلع لاقو «"نايبلا اهيتأي يح هتأرما يه" :دوقفملا ةأرما يف اكتِلَع هلوق :انلو

 بحوت ال ةبيغلاو «هتوبث فرع حاكنلا نألو «ع وفرملا ثيدحلا يف روكذملا نايبلاب دارملا وهو "قالط وأ توم نيبتسي

 و يلع لوق ىلإ ه5 رمع عوحر حص دقو «كشلاب حاكنلا لوزي الف ؛لامتحالا زيح يف توملاو «ةقرفلا
 رابتعالا اذكو «ةقرفلل ابجوم ناكف ءالجؤم عرشلا هلعجف ًالجعم اقالط ناك هنأل ؛ديدس ريغ ءاليإلا رابتعاو

 يف يعفاشلا لاقو «ةداعلا بلاغ رابتعاب ةلوحم بلقنت ال ةيقلخ تناك اذإ ةنعلاو «عوحرلا بقعي ةبيغلا نأل ؛ةنعلاب

 (صلختسم «ٰييع) .كلام لاق ام لثم :ةياور يف دمحأو لوق

 «ةنس ةئاك. هردق فسوي وبأف «ةدملا نييعت يف لاوقألا فلتخاو «لوق يف يعفاشلاو دمحأ لاق هبو :لإ هتومب مكحو

 «هدلب لهأ نم نارقألا توم ردقم ةياورلا ُرهاظ يفو «ةنس نيرشعو ةئاع. هردق هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو

 يأر ىلإ ضوفم وه :مهضعب لاقو .عئابطلاو دالبلا فالتحاب فلتخي هنأل ؛مامإلا يأر ىلإ ضوفي هنأ راتخملاو

 ىلإ نيتسلا نيب ام يما رامعأ" ريخل نسحأ نيعبسب ريدقتلا :مهضعب لاقو .هتوع. مكح ةحلصملا ىأر تقو يأف يضاقلا

 471/١[ :قئاقحلا زمر] .مهنع حرجلل اعفدو «سانلاب اقفر ةنس نوتس اإ :انخئاشم نم نورخأتملا لاقو «"نيعبسلا

 (حتف) .هب سأب ال نأ يغبني ةرورضلا عضوم يف كلام لوقب فأ ول :يناتسهقلا لاقو
 مكح اذإو يأ :دتعتو (نييع ءط) .كلذ نم رثكأ شيعي ال نأ بلاغلا نأل ؛ىوتفلا هيلعو دلو موي نم :ةنس

 (ييع) .هتوم. مكحلا تقو نم ةافولا ةدع هتأرما دتعت هتوع. يضاقلا



 دوقفملا ماكحأ 55 دوقفملا باتك

 هب بحجحي ثراو دوقفملا عم ناك ولف .دحأ نم ثري الو «هلبق ال دئنيح هنم ثّروو
 وقفملا يأ هتوك. مكح نيح يأ دولا نب دوقفملا لام يأ

 e يقابلا فقويو «نيبيصنلا نم ا د د ایش طعب ٣
 ٹر ثراولا قح ي ثر

 نم كلذ لبق تام نم ال تقولا كلذ يف نودوحجولا هتثرو الإ هثري ال نح توملاب مكحلا لبق يأ :هلبق ال
 رهاظ يأ «لاحلا باحصتساب تقولا كلذ ىلإ يح هءاقب نأل ؛هبيصن فقوي لب ج ثري الو (نييع) .هتنرو

 هنأك نوكيف «هلام نم هريغ قاقحتسا عفدل ةجح وه امنإو «ريغلا لام هب قحتسي نأ ةجح حلصي ال وهو لاخلا

 نم تقو يف هتايح ملع نإو .هتومم مكحي نأ ىلإ هتايح ملعت مل اذإ اذه .هريغ لام قح يف تيم «هلام يف يح

 امك هبراقأ نم تقولا كلذ لبق تام نم لام نم هبيصن فقوي اذهلو «تقولا كلذ لبق تام نم ثري تاقوألا

 فوقوملا دري الإو ؛هل ناك هبيرق هيف تام تقو يف هتايح نيبت نإف «ثريف ايح نوكي نأ لامتحال ؛لمحلا يف

 (صلختسم) 477/١[ :قئاقحلا زمر].هلام نم فقو يذلا هثروم ثراو ىلإ هلحأل
 نع تام لحجر :هتروص :دوقفملا عم ناك ولف (نيع) .هتومم مكحلا لبق هدقف لاح هبراقأ نم تام :دحأ نم

 «ثاريملا ناتنبلا تبلطف «نبالا دقف ىلع اوقداصتف «يبحأ دي يف لاملاو «قوتملا نبالا نباو دوقفم نباو نيتنب

 فصنلاف ناثلثلا امه هتامم ةروص يفو «ةعبرأ نم ةلأسملاو فصنلا دوقفملا ةايح ةروص يف امه نأل ؛فصنلا نايطعي

 ا E قلل ج لا اا ف نو ا ن

 يبحألا دي نم لامل عزني الو «كشلاب ثاريملا قحتسي الف ةبوصعلاب قحتسي تامملا ةروص يفو «نامرح

 (يشحم) 477/١[ :قئاقحلا زمر] .هتنايخح ترهظ اذإ

 اذهل ىطعي هب هقح صقتني لب نامرح بجح دوقفملاب بجحي ال ثراو دوقفملا عم ناك اذإ يأ :هقح صقتنا نإو

 دوقفملا ةايح ريدقت ىلعف ءادوقفم كلذك اأو نيوبأل ًاتحأو امأو اجوز ةأرما تكرت :هتروص «نيبيصن نم لقأ ثراولا

 ؛ةينامث ىلإ لوعت نكل ءاضيأ ةتس نم ةلأسملا نأل ؛عبرلا مألل هتامم ريدقت ىلعو «ةتس نم ةلأسملاو «سدسلا مألل

 ىلعو «هتايح ريدقت ىلع فصنلا جوزالو «لوعلا نم عبرلا وهو «لصألا نم ثلثلا مأللف ؛ثلثلاو نيفصنلا عامتحال

 اهل هتايح ريدقت ىلعو «لوعلا نم نمثلاو عبرلا هتامث ريدقت ىلع تحألل اذكو «لوعلا نم نيعي نمثلاو عبرلا هتافو ريدقت

 (يشحم «ئيع) .ةينآلا ةحفصلا يف أي ليصفتلاو هبيصن نم يقابلا فقويو ؛لقألا مهنم دحاو لكل ىطعيف «عستلا

 (يشحم) .هتامم ةروص يف هبيصي يذلا بيصنلاو هتايح ةروص يف هبيصي يذلا بيصنلا يأ :نيبيصنلا
 رظنا مث تيم هنأ ريدقت ىلعو يح دوقفملا نأ ريدقت ىلع ةلأسملا حيحصت نأ هيف لصألا نأ ملعا :يقابلا فقويو

 عيمج يف امهادحإ لك برضاف اتنيابت نإو «ىرحألا عيمج يف امهادحإ قفو برضاف اتقفاوت نإف «نيتلأسملا نيب ةبسنلا

 = «ةقباسلا ةحفصلا يف انركذ ام ةقفاوملا ةروصف ءاهقفو يف وأ ةيناثلا يف امهادحإ ةئرو ماهس برضا مث «ىرحألا



 درقفملا ماكحأ ؟ دوقفملا باتك

 .لمحلاك

 الو «تحألاو خألل نانثاو ءدحاو مألل «ةثالث جوزلل :ةتس نم نوكت دوقفملا ةايح ريدقت ىلع ةلأسملاو =

 ةثالث مأللو ةعست جوزلل نوكتف رشع ةينامث نم ةلأسملا تحصو «سوؤرلا يف ةلأسملا انبرضف امهيلع نامسقني

 ةثالثلاف ءثلثلاو نيفصنلا عامتجال ؛اضيأ ةتس نم ةلأسملا دوقفملا ةافو ريدقت ىلعو «نانثا تحأللو ةعبرأ خأللو
 اذإف ءفصنلاب ةقفاوم ةينامث نيبو رشع ةينامث نيب ةبسنلاو «ةينامث ىلإ تلاعف «مألل نانثاو تحألل ةئالثلاو ءجوزلل

 يف ةايحلا ةلأسم ةثرو ماهس انبرض مث «ةلأسملا حصت هنمو نيعبسو نينثا غلبت رحآلا عيمج يف امهدحأ فصن تبرض

 نوكتف ةايحلا ةلأسم قفو يف ةافولا ةلأسم ةثرو ماهس اضيأ انبرضو «نوثالثو ةتس جوزلل نوكتف ةافولا ةلأسم قفو

 رشع انثا نوكت مألا اذكهو «هبيصن نم ةفوقوم ةعستلا نوكتو «رادقملا اذه هل ىطعيف ءنورشعو ةعبس جوزلل

 ام مهنم دحاو لك ذحأ هتايح ترهظ نإف ءاهبيصن نم ةفوقوم ةرشعو ةيناث تحأللو اهبيصن نم ةفوقوم ةتسو

 بأل تحأو مأو بأل تحأو جوز :ةنيابملا ةروصو «كلذكف هتوم. مكح نإو ريدقتلا كلذ ىلع اقحتسم ناك

 ءرشع ةعبرأ غلبت نينثالا يف ةعبسلا برضتف «نينثا نم تافولا ةلأسمو ةعبس نم ةايحلا ةلأسمف «ةدوقفم يهو

 (يشحم «ييع) .رم امك ماهسلا برض يف لمعلا لعفتو
 | (ييع) .لمحلا بيصن فقوي الماح هتأرما كرتو تام نأب لمحلا ةروص يف لاملا فقوي امك يأ ] :لمحلاك

 رغ ناك نزف ايها ناك و[ رر تاس ريغ ةوكتنأ امإ ا د لكلا و نق ياك أ

 دمحم لوق ىلعو «لاملا اثالث فقوي ةفينح يبأ لوق ىلعف المو نينبا كرتو تام اذإ ام لثم مهكراش بحاح

 ةوخإلاك عيمجللا يف نامرح بححب ًابجاح ناك نإو «فسوي يبأ لوق وهو «هثلث هب فلا ىلعو ءهفصن
 ةوخالاك ضعبلا بجحلا ناك نإو ءانبا نوكي نأ زاوحل ؛ةكرتلا عيمج فقوي مامعألا يبو مامعألاو تاوحألاو

 امهبيصن لقأ نايطعي ةحوزلاو جوزلاك ناصقن بجح ناك نإو «يقابلا فقويو سدسلا دجلل ىطعي دحلاو
 ٦۳/١ ٤[ :قئاقحلا زمر] .يقابلا فقويو

 طقسي نمم ناك نإو «هبيصن لك ىطعي لمحب ريغتي الو لاحب طقسي ال ثراو لمحلا عم ناك ول هنأ :لصاحلاو

 (نيكسم) .دوقفملا يف امك نيبيصنلا لقأ ىطعي هب ريغتي نمم ناك نإو ءًائيش طعي مل لمحلاب



 ةكرشلا ماكحأ ۲۸ ةكرشلا باتك

 ةكرشلا باتك
 اهياكحأ نايب يف ي

 .هبحاص طسق يف ّينحأ لكو ءارش وأ اثر ! ًانيع نانثا كلمب نأ :كلملا ةكرش
 كلملا يكيرش نم دحاو لك يأ

 غ8 كتك راش :امهدحأ لوقي نأ :دقعلا ةكرشو

 رخآلل نينثالا دحأ يأ لوقي نأ يهو يأ

 :عرشلا يفو ءاوس هكراشمو لحرلا كيرشو «لاملا يف اكرش هكرشأ ا تكر ش ردصم وه] :ةكرشلا باتك

 نم نيباتكلا بسانت [(ندعم «نيع) .رخآلا نع نيبيصنلا دحأ قرفي ال ادعاصف نيبيصنلا طالتخا دقع نع ةرابع

 هل اك رش یا نم" لع لاق «بيضتلا كارلا ناكسإو نيل ركب كارلا و طلخا تنس اوم الك نأ كيح

 انأ هللا لاق" :التيلع هلوقبو «(١:ءاسنلا) بلت 5 اک رش هيف :ىلاعت لاق «باتكلاب ةتباث يهو اي يأ "دبع

 ىلع اوعمجأ ةمئألا نإف ءعامجإلابو ,"امهنيب نم تحرحخ ناح اذإف «هبحاص امهدحأ نخي مل ام نيكيرشلا ثلاث

 «۲ ؛:ءاسنلا) كلارا اوعي نأ :ىلاعت هلوقب عورشم وهو «لضفلا ءاغتبال قيرط افإف «لوقعملابو ءاهزاوج
 ببس دقعلا ذإ ؛ةكرشلا دقع ىلع مسالا اذه اعرش قلطي مث «نيبيصنلا طالتخا نع ةرابع :ةغل ةكرشلاو

 ًالباق دحاولا نوك :اهزاوج طرشو ءطالتخالا :دقعلا يف اهنكرو يوغللا نم صحأ يعرشلا ئيعملاف ؛طالتخالا

 (حتف «ئيع) .امهنيب اك رتشم نيبيصنلا نم عمتخما ةروريص :اهمكحو «ةكرشلل

 (ييع) .خلإ كلملا ةكرش :لوألا :نيغون ىلع ةكرشلا يأ :كلملا ةك رش

 نأب ثرإلا ثيح نم يأ :ًاثرإ (ندعم) .فلتخي ال ًادعاصف ةثالثلا يف مكحلا نأل ؛يقافتا نينثالاب دبيقتلا :نانثا

 ءءاليتسالاب اهاكلم وأ ءاهابقا نأب ةبه وأ اهايرتشا نأب ءارشلا ثيح نم يأ :ءارش وأ (نييع) .ثروم نم اهاثرو

 زمر].كلم ةكرش اذه لكف رذعتي وأ زيمتلا رسعي ثيحب اطلح هاطلح وأ «دحأ عنص ريغ نم امهلام طلتخا وأ

 «هريغ طسق يف خسنلا ضعب يقو «ةلاكو اهنمضت مدعل ؛"هبحاص طسق يف يبحأ لك" :هلوقو 4/١”1[ :قئاقحلا

 هنأ ىلع صن هنإف «بحاصلاب ريبعتلا فالخب «هعم ةكرش هريغل نكي مل اذإ ام معي هريغ طسق نأل ؛ىلوأ لوألاو

 اذكو «ناک ام فيك زاج هكيرش نم هبيصن عاب نإو «هبحاص نذإب الإ هيف فرصتلا امهدحأل زوجي الو «هکیرش

 (حتف) .هبحاص ءاضرب الإ ينج نم هعيبي نأ زوجي ال هنإف طالتحالاو طلخلا يف الإ هريغ نم هعاب اذإ

 نأ" :هلوقب هيلإ راشأ امك «لوبقلاو باجيإلا :اهنكرو «دقعلا ةكرش ةكرشلا نم يناثلا عونلا يأ :دقعلا ةكرشو

 دلي و نست ى اليضأ ءارشلا ی ای کا اک نک ا ا ا کا :اهطرشو ءخلإ "امهدحأ لوقي

 يزوج الف تكرشلا يج كلذك کلا نوكيو امه اک رتشم ىرتشلا نركو نخل ضنا ق ةا نع

 (صلختسم) 471/١[ :قئاقحلا زمر] .هيف حصي ال ليكو تلا نأل ؛تاحابملا نم امهوحنو شاشتحالاو باطتحالا



 ةكرشلا ماكحأ ۹ ةكرشلا باتك
3 , , , 

 و «ةلافكو ,E eb ةضوافم يهو رخالا لبقيو 7 2

 A EON SEES ,دبعو رح نيب حصت الف ءانيدو افرصتو
 نيضوافتملا نم ةضوافملا ةكرش يأ فرصتلا ةهج نم يأ

 (نيع) .لوبقلاو باجيإلا نم دبالف دوقعلا نم دقع هنأل ؛تلبق :لوقي نأب :رخآلا لبقيو

 ًالبقتو ءانانعو «ةضوافم :عاونأ ةعبرأ دقعلا ةكرش "ةيادحلا"' بحاصل ا فلا لعح :ةضوافم يهو

 ىلوألاف «كلذك سيلو «نانعلاو ةضوافملل ناترياغتم هوحولاو عئانصلا ةكرش نأ مهوي هنأل ؛رظن هيفو ءاهوجوو
 اهنم لكو «هوحولاو لامعألاو لاملاب هجوأ ةثالث ىلع دقعلا ةكرش نأ نم هريغو يواحطلا هركذ ام ميسقتلا يف

 طارتشال ءا دقعلا اذه يمسو «ءيش لك يف ةاواسملا نيع, ضيوفتلا نم "ةضوافملاو" «ًانانعو ةضوافم نوكي
 .انيب ام ىلع ةكرشلا ققحتلف :لوألا امأ" ةلافكو ةلاكو تنمضت نإ" :هلوقو «هوحولا عيمج نم هيف ةاواسملا

 يأ ءاهتناو ءادتبا اهققحت نم دبالف ءىواس يأ ضواف لاقي ءاهيضتقت ةضوافلل نأل ؛ةاواسملا ققحتلف :يناثلا امأو

 اهقحاولو ةراجتلا نامضب اليفكو رخآلا نع اهعباوتو ةراجتلا لامعأ يف اليكو نيكيرشلا نم دحاو لك نوكي
 نإف ءرخآلا ةراحج ببسب ابلاطم نيكيرشلا نم دحاو لك راصف ءرخآلا نع غبصلاو ةراصقلاو لمحلاو راجئتسالاك

 حصيو ءادصق حصي ال لوهجملاب ليكوتلا :تلق ؟ةكرشلا هذه زوجت ال نأ بجوف زوجي ال لوهحم لاب ةلاكولا :تلق

 نإف ءاذه اذكف «ةبراضملا دقع نمض يف لوهجم ءيش ءارشب ليكو ت األ ؛ةلاهجلا عم ةبراضملا تحص يح ًانمض

 ءادصق ليفكتلا يف كاذ :تلق ؟هتلاهج عم انه تزاح فيكف سلحملا يف هل لوفكملا لوبقب الإ زوجت ال ةلافكلا :تلق
 (حتف «ٰييع) .ةلاكولا يف امك طرتشي الف رخآ ءيش نمض يف لحد اذإ امأو

 الو ةاواسملا نع ئبنت ةضوافملا نأل ؛نيدلا ةهج نم يأ :انيدو (ييعءط) .حبرلا ةهح نمو لاملا ةهج نم يأ :الام
 كولمملا كلمي الو «ةلافكلاو فرصتلا كلمي غلابلا رحلا نأل :دبعو رح نيب حصت الف (نييع) .ركذ ام الإ نوكي

 الإ فرصتلا كلمي ال يبصلا نأل ؛امهنيب ةضوافملا حصت ال يأ ؛"غلابو يبصو" :هلوقو .ىلوملا نذإب الإ امهنم ًائيش
 .هنذإب ولو اهكلمي الف ةلافكلا امأو «ىلوملا نذإب

 ام لثم نيدلا فالتخا عم فسويوبأ هزاجأو «نيفرطلا دنع رفاكو ملسم نيب حصت الو يأ «"رفاكو ملسمو" :هلوقو
 ققحتيف «هريغ ليكوتب ملسملا هكلمي ريزنخلاو رمخلا ءارش نم يّمذلا هكلمب ام نأل ؛يمذلاو ملسملا ضوافت اذإ

 ال ملسملاو هسفنب كلذ كلمي يمذلا نأل ؛انانع ةكرشلا نوكتو ؛ةضوافملا حصت ال :امهدنعو «هركي هنكلو «يواستلا
 سانلا رثكأ نأل ؛ةضوافملا هيضتقت ام عيمج ىلع صنلاب وأ ةضوافملا ظفلب الإ حصت ال اإ مث «يواستلا ىفتناف

 امهو رخآلل امهدحأ لوقي نأب «ةرهاظ ةمولعم نوكتل ؛اهاضتقم ىلع وأ اهيلع صنلا طرتشيف ءاهطئارش نوفرعي ال

 تاراجتلا يف رخآلل انم لك نم ماعلا ضيوفتلا هجو ىلع دقن نم كلمأ ام عيمج يف كتكراش :ناملسم ناغلاب نارح

 - ةضوافملا حصت ال عضوم لك يفو «عيب لك رمأ نم همزلي ام رحآلا نع انماض انم لك نوكي نأ ىلع ةئيسنلاو دقنلاو



 ةكرشلا ماكحأ ۲۳٠ ةكرشلا باتك

 ؛مهتوسكو هلهأ ماعط الإ اکر تشم قي لك هيرتشي 0 رفاكو ملسمو «غلابو يبصو
 امهنيب ةكرشلا نوكي 7 نيضوافتملا نم دحاو لك يأ امهنيب ةاواسملا مدعل

 RE SAD EE E واو E AG 113 2 اعد A هج ول او لدن ل امهدحأ مزل نيد لكو
 نيضوافتملا د يأ

 وهو ةضوافملا ةكرش زوجت ال نأ سايقلاو «هطئارش عامجتسال انا نک ناسلا قف لو و الو يطرق نفل

 «عامتحالا دنع ىلوألابف «هدارفناب دساف كلذ لكو «لوهجم. ةلافكلاو لوهجم. ةلاكولا تنمضت امال ؛يعفاشلا لوق

 نيذلا سانلا جلع ررقو "ةكرب مظعأ هنإف اوضواف" :##ع لاق «سايقلا كرتي هلثميو ءاي سانلا لماعت هنأ :ناسحتسالا هحو

 (حتف ءصلختسم «ئيع) .اهداسف نع ةيانك وهو ؟ةضوافملا ام يردأ ال :كلام لاقو ءامب نولماعتي اوناك

 دقعلا ىضتقم نأل :خإ لك هيرتشي امو (حتف) .هوتعملاو نونحملا يبصلا لثمو «غلابو يص نيب الو يأ :يبصو
 اذإ ام ىلع لومحم وهو ءامهئارشك امهدحأ ءارش ناكف «فرصتلا يف هبحاص ماقم مئاق امهنم دحاو لكو «ةاواسملا

 دارأ "موسكو هلهأ ماعط الإ" :هلوق .ةكرشلا باتك رخآ يف فنصملا هيلع هبن امك هكيرش نذإب ءارشلا ناك

 ولو اك رف عقي ال «هلهأل وأ هسفنل ةوسكلاو مادإلاو ماعطلا نم ىرتشا اذإ يأ «هجئاوح نم ناك ام ئئتسملاب

 راجيتسا اذكو :عوقولا ةمولعم ةبتارلا ةجاحلا نإف «ةرورضلل ةضوافملا نع ةانثتسم ءايشألا هذه نأل ؛كيرشلا نذإب

 (حتف «صلختسم) .مادختسالا وأ ءطولل ةيراج وأ «هريغو جحلاك هتجاح يف بوكرلل ةباد وأ «هانكسل تيبلا
 ةارتشملا رهمو «هسفنل ولو هرجأتسا ام ةرجأو «دسافلا يف هتميق وأ زئاجلا عيبلا يف عيبملا نمثك :خلإ نيد لكو

 نأل ؛ةلافكلا نعمل ا «ةاواسملل ا رخآلا مزلي هنإف ما همزل امو «تقحتسا اذإ ةءوطوملا

 هبشي ام هب دارأو ءبصغلا ببسب امهدحأ مزل يذلا نيدلا يأ "بصغ وأ" :هلوقو .رخآلا نع ليفك امهدحأ

 لاقو «نيفرطلا دنع نيكيرشلا ىلع نوكيف ءاهريغو ةعيدولا نم كلهتسملاك كالهتسالا نامض لحدف «ةراجتلا
 كلم هنأ :امهلو «ةيانحلا شرأك راصف «ةراجتب سيل هنأل ؛هكيرشل مزلي الو «بصاغلا هب صتخي :فسوي وبأ

 .ةراجتلا نامض بلقنيف «نامضلا ءادأ دنع نومضملا

 ةلافكلا نأل ؛همزلي ال :الاقو«ةفينح يبأ دنع رخآلا مزل يببحأ نع لاعب امهدحأ لفك ول ىأ "ةلافك وأ" :هلوقو

 نامضلا بحوتسي هنأل ؛ءاهتنا ةضواعمو «ءادتبا عربت هنأ :ةفينح يبألو «سفنلاب ةلافكلاو ضارقإلاك راصف «عربت

 اذهلو «حصي ال ءادتبالا ىلإ رظنلابو «حصي ءاقبلا ىلإ رظنلابف «هرمأب ةلافكلا تناك اذإ ىدأ ام هنع لوفكملا ىلع

 نوكيف «ةراعإ وهف ملس ولو ءاضيأ فالخلا ىلع وهف :ضارقإلا امأو «بتاكملاو نوذأملا دبعلاو يبصلا نم حصي ال

 ةلافكلا قلطمف ءاهيف ةضواعم الف :سفنلاب ةلافكلا امأو «هيف ةضواعم الف «لدبلا مكح ال ءاهنيع مكح اهلل

 "ةلافكو بصغو ةراجتب" :هلوقب ديقو .حيحصلا وهو «هرمأب ةلافكلا تناك اذإ ام وهو ءديقملا ىلع لومحم

 مد نع حلصلاو علخلاو حاكنلاو تايانحلاك ةكرشلا هيف حصت ال ببسب امهدحأ مزل يذلا نيدلا نع ازارتحا

 لك نأل ؛رشابملا الإ مزلت الف «هيف كارتشالا حصي ال امع لدب نويدلا هذه نأل ؛براقألاو تاحوزلا ةقفنو «دمع

 (يئيع «حتف «صلختسم) .ةراجتلا نويد الإ هبحاص نع دقعلاب مزتلي ل امهنم دحاو



 ةكرشلا ماكحأ ۲۴۱ ةكرشلا باتك

 ام ثرو وأ ءامهدحأل بهو نإ لطبتو .رخآلا مزل «ٍةلافك وأ بصغ وأ ةراجعب
 انانع ريصتو ةضوافملا ةكرش ضارقتسا وأ

 سلفلاو ربتلاو نيدقنلا ريغب نانعو E و «ضرعل رشلا هيف حصن لاو رشلاو .يدقنلا ريغب نانعو ةضوافم حصت الو «ض علا ال ةكرشلا هيف حصت
 ت ريئاندلا مهاردلا اهو نانع ةكرش يأ ةضوافم ةكرش

 SESE NEES CECE LENA هض رع فصن لک عاب ولو «نيقفانلا
 ضورعلا نم هلام فصن يأ ضورعكف الإو نيجئارلا يأ

 لوفكملا رمأ ريغب لا. لفك ولو ءرخآلا كيرشلا يأ :رخآلا مزل (نيع) .ةراحإلاو ءارشلاو عيبلا لثم :ةراجتب

 نإ" "ثرو وأ امهدحأل بهو نإ" :هلوق لدب فنصملا لاق ول :خلإ لطبتو (نييعءط).اقافتا هكيرش هب ذحؤي مل هنع

 وأ ثرو وأ نيكيرشلا دحأ بهو اذإ يأ ةيصو وأ ةقدصب هدي ىلإ لصو ول ام لمشأو رصحأ ناكل "امهدحأ كلم
 تاوفل ؛نانع ةكرش تراصو «ةضوافملا تلطب نيقفانلا سلفلاو ربتلاو نيدقنلاك ةكرشلا هيف حصت ام هدي ىلإ لصو

 (حتفءصلختسم) .طرشب سيل ةاواسملا هيف نإف ؛ناكمإلل انانع بلقني هنأ الإ لاملا يف ةاواسملا وهو «دوصقملا

 (ط).ضبقو لبقو نيضوافتملا دحأ يأ :امهدحأل بهو نإ

 بهو ول يأ :ضرعلا ال (نيع) .لاملا سأر حلصي ام يف ةاواسملا تاوفل نادقنلا وهو :ةكرشلا هيف حصت

 ءايشألا هذه يف ةكرشلا حصت ال هنأل ؛راقعلا اذكو «ةضوافملا هب لطبت الو «هل وهف هثرو وأ ضرع امهدحأل

 ريئاند وأ مهارد وهو انيد امهدحأ ثرو ولو «هيف ةاواسملا طرتشي الو «ءاقب اذكف «ءادتبا عنمي ال هيف توافتلاف

 مهاردلاب الإ ناتكرشلا ناتاه دقعنت ال يأ :حصت الو (ئيع «صلختسم) .ضبقي نح ةضوافملا لطبت ال

 ؛نوزوملاو ليكملاب اذكو «ءسنجلا دحتا اذإ ضورعلاب ةكرشلا زوجي :كلام لاقو «ةقفانلا سولفلاو ربتلاو ريناندلاو

 ؛نمضي مل ام حبر نم هيف امل ؛اهابأي سايقلا نأل ؛ةبراضملا فالخب ءدوقنلا هبشأف «مولعم سأر ىلع تدقع امنأل

 دروم ىلع رصتقاف ءنمضي مل ام حبر نع ع يبلا ىف دقو «براضملا ىلع نومضم ريغ ةبراضملا لامو
 .ةبراضملا دقع يأ عرشلا

 هقحتسي امف «نانمثلا لضافتو هلام سأر امهنم دحاو لك عاب اذإ هنأل ؛ نمضي مل ام حبر ىلإ يدؤي اذه :انلق

 لحدي امهدحأ هيرتشي ام هنأل ؛نيدقنلا فالخب ؛كلمي مل امو نمضي مل ام حبر هبحاص لام يف ةدايزلا نم امهدحأ

 «ربتلا امأو «نمضي ام حبر ناكف «نانيعتي ال نادقنلا ذإ ؛هباسحب هبحاص ىلع هب عجري «هتمذ يف هنمنو ءامهكلم يف

 نامثألاب قحلت لماعتلاب اهنأل ؛لماعتلاب الإ زوجي ال :ليقو «هب دقعلا زوجيف نينمن اقلح ةضفلاو بهذلا نأل :ليقف

 ةقحلم اهنأل ؛دمحم دنع اذه :ليقو «نيدقنلا مكح تذحأف «نامتأ اهنألف ؛ةقفانلا سولفلا امأو «حصألا وهو «ةداع

 حصت ال :نيخيشلا دنعو «فرعلا ناكمل هلوق ريتحأف ءاهنايعأب دحاول نينثالا عيب زوجي ال ىح دوقنلاب هدنع

 (ييع «صلختسم) .سانلا حالطصاب ضراع اهجاور نأل ؛ةبراضملا الو اهيف ةكرشلا
 (ييع٬ط) .ةضفو بهذ نم برضي يذلا يأ ؛ندعملا نم ةذوحأملا ةعطقلا وهو :ربتلاو



 ةكرشلا ماكحأ ع ةكرشلا باتك

 ,طقف ةلاكو تنمضت نإ نانعو حص «ةكرشلا دقعو .ءرخآلا ضرع فصنب
 ةكرشلا يأ نانع ةكرش ةيناثلاو يأ عيبلا دعب يأ

 : زف
 فالح و «لاملا سصضعبو هسكعو «حبرلا لود لاملا ف يواستلا عم حصتو

 حبرلا يف يواستلا نود نانعلا ةك رش يأ

 (ط) .كلم ةكرش امهنيب اكرتشم امهنم دحاو لك لام راص ىح :رخآلا ضرع
 مث «رحآلا بيصن يف فرصتي نأ امهنم دحاو لكل زوجي ال يح «كلم ةكرش هكيرش راص عيبلاب هنأل :حص

 دارأ نمل ةليح هذهو «هبحاص بيصن يف فرصتي نأ امهنم دحاو لكل زوجيف «دقع ةكرش راص كلذ دعب دقعلاب

 حبرلا نوكيف نمثلاب هبحاص ىلع انومضم امهنم دحاو لكل ام فصن ريصي كلذب هنأل ؛ضورعلا يف ةكرشلا
 مث مهاردلاب هعاب ول هنأل ؛اقافتا عقو "رحآلا ضرع فصنب" :هلوقو ءزوجيف نمضي ام حبر نيلاملا نم لصاحلا

 (حتف) 457/١[ :قئاقحلا زمر] .اضيأ زاج اهعاب يلا ضورعلا يف ةكرشلا دقع
 ءاقرهشو اهتحص يف باحسلاك تلع اهنأب اهاحس يأ ءامسلا نانع نم نيعلا حتفب ليقو «باتكك :خلإ نانعو

 :يعفاشلا دنعو «هلام نم ضعبلا يف هك راشي نأ هل رهظ يأ اذك هل نع نم ةذوحأم يهو ءاهتحص ىلع اوقفتا اذهلف

 يف كلام اهزوج :هباحصأ نعو «ةضوافملا فرعأ ال :كلام نعو ءدمحأ لاق هبو «نانعلا الإ ةلطاب دوقعلا عيمج

 477/١[ :قئاقحلا زمر] .هتبيغو هروضح عم رخآ ىلإ هفرصت لك ضوفي نأب لاملا يف يواستلا طرشب ال ةلمجلا
 عيبلا لقعي يبصو غلاب نيب نانعلا تحص همت نمو «ةضوافملاب اهصاصتخال ؛ةلافكلا نود يأ "طقف ةلاكو" :هلوقو

 ةراجتلا مومع يف وأ ماعط وأ زب عون يف نالحرلا كرتشي نأ يهو ةلافكلا نود يأ :طقف ةلاكو (حتف) .ءارشلاو

 .ةلافكلا اركذي مل ول

 نأ :هانعمو «حبرلا يف ايواستو لاملا يف الضافت وأ حبرلا يف الضافتيو لاملا يف ايواستي نأ زوجي يأ :خلإ حصتو

 ناقحتسي :رفز لاقو ءزوحي الف ءالمع امهلقأل وأ دعاقلل هاطرش نإو المع امهرثكأل وأ امهنم لماعلل رثكألا طرتشي

 يعفاشلا لاق هبو ءنمضي مل ام حبر ىلإ يدؤي هنأل ؛كلذ فالح اطرتشي نأ زوجي الو ءامهلام ردق ىلع حبرلا
 .لضافتلاو يواستلا نيب لصف ريغ نم "نيلاملا ردق ىلع ةعيضولاو اطرش ام ىلع حبرلا" :اةتلع هلوق :انلو «كلامو

 نوكي دقو «ةبراضملا يف امك ًاضيأ لمعلاب قحتسي لاملاب قحتسي امك حبرلا نألو 457/١[« :قئاقحلا زمر]
 (صلختسم) .لضافتلا ىلإ ةحاحلا تسمف ةاواسملاب ىضري الف لمعلا ىلع ردقأو رحآلا نم قذحأ امهدحأ

 (نييع) .لاملا نود حبرلا يف ايواستي نأ وهو هسكع عم اضيأ ةكرشلا هذه حصتو يأ :هسكعو

 سيل يواستلا نأل ؛ةضوافملا فالخب «ضعبلا نود هلام ضعبب امهنم دحاو لك دقعي نأ حصي يأ :لاملا ضعببو

 امهدحأ سنج ناك نأب نيكيرشلا يسنج فالتحاب دقعلا اذه حصي يأ "سنجلا فالحو" :هلوقو «نانعلا يف طرشب

 - :يعفاشلاو رفز لاقو «طلخلا مدع عم ًاضيأ دقعلا حصي يأ "طلخلا مدعو" :هلوقو «ريناند رخآلا سنجو مهارد



 ةكرشلا ماكحأ ۳۴ ةكرشلا باتك

 و هتصخب هكيرش ىلع عجرو .طقف نمثلاب يرتشملا بلوطو .طلخلا مدعو
 ۴ دقاعلا وه هنأل هارتشا يذلا نانعلا يكيرش نم هدحو

 كلهو «هلام ايش امهدحأ ىرتشا نإو ءءارشلا لبق امهدحأ وأ نيلاملا كالم لطبتو
 هسفن لامي يأ نيكيرشلا دحأ يأ نيلاملا رحخآ كاله وأ يأ اقلطم ةكرشلا

 روصتي الو «لصألا يف ةكرشلا عوقو دعب الإ هيف ةكرشلا روصتت الو «لاملا عرف حبرلا نأل ؛امهيف حصي ال =
 اذه ىلعو ءامهدنع طلخلا نع ةرابع ةكرشلا نأ كلذ يف لصألاو «ناطلتخي ال ناسنجلاو «نيلاملا طلح الب كلذ

 «هوحولاو لبقتلا ةكرش زاوح مدعو لاملا يف يواستلا عم حبرلا يف لضافتلا زاوج مدعو سنجلا داحتا طرش ناينبي

 اذهو ءامهنيب ىرتشملا نوكي نأ ىلع هتمذ يف نمثب امهنم لك يرتشيل نيفرطلا نم ليكوت دقع ةكرشلا نأ :انلو
 .لاملاب قحتسي امك دقعلاب قحتسي حبرلاو طلخلا ىلإ رقتفي ال

 دافتسي ال هنأل ؛نانيعتي ال :اندنعو «ضورعلاك امهدنع نانيعتي ريناندلاو مهاردلا نأ ىلع ةينبم ةلأسملا هذه :ليقو

 يف ةكرشلا تققحت اذإف ليكو فصنلا يفو ليصأ فصنلا يف هنأل ؛فرصتلاب دافتسي امنإو لاملا سأرب حبرلا
 طرتشي الف ةبراضملاك راصو ءًاضيأ طلخلا نودب حبرلا وهو فرصتلاب دافتسملا يف تققحت طلخلا نودب فرصتلا

Eهدم عمت« ىلا يراسل  Klيي: ضاختسو  
 اهأل ؛رحآلا كيرشلا بلاطي ال يأ :طقف (ييع) .نيلاملا نيب طلخلا مدعب اضيأ حصتو يأ :طلخلا مدعو

 هلمهأ ديقلا اذهو «هسفن لام نم نمثلا ىدأ دق ناك نإ يأ :هكيرش ىلع عجرو (ٰييع) .ةلافك نمضتت ال

 ليكو هنأل ؛هسفن لام نم هادأ اذإ الإ نوكي ال هنأ روهظل ؛"عحري" :هلوق نم هب ملعلل يرودقلا اذكو «فنصملا

 يعدي هنأل ؛ةجحلا هيلعف هلوقب الإ كلذ فرعي ال ناك نإف «هيلع عحري هسفن لام نم هدقن اذإف «هتهح نم

 ولو «هيلع عجري ال كرتشم لام نم هدقن ناك نإو «هلوق لوقلاو ءركني رخآلاو ءرحآلا ةمذ يف لاملا بوحو
 (حتف) 17/١"4[ :قئاقحلا زمر].نايبلا هيلع ناك ةكرشلل هارتشا هنأ كالملا دعب ىعدا

 ةبحلا يف امك دقعلا لطب كله اذإف ,ةكرشلا يف هيلع دوقعملا وه هنأل ؛نيكيرشلا لام يأ :نيلاملا كالم لطبتو

 امهيف نانمثلا نيعتي ال هنأل ؛ةبراضملاو ةدرفملا ةلاكولا فالخب هيلع دوقعملا كالم دقعلا لطبي «عيبلاو ةيصولاو

 ضري مل كيرشلا نأل ؛نيلاملا دحأ كالم ًاضيأ لطبت يأ "امهدحأ وأ" :هلوقو .ضبقلاب نانيعتي امنإو «نييعتلاب

 نيلاملا يأو «دقعلا لطبيف «هتكرشب هاضر تافف «كلذ تاف امهدحأ كله اذإف هلام يف وه هكرشيل الإ رخآلاب

 :لاق امنإو «ةنامأ هنأل ؛كلذكف كيرشلا دي ف كله نإو ءرهاظف هدي يف كله نإف «هكلام لام نم كله «كله

 ةلأسملا يف امك امهنيب اكرتشم ىرتشملا ناك رحآلا لاملاب ءارشلا دعب نيلاملا دحأ كله اذإ هنأل ؛"ءارشلا لبق"

 (ييع «صلختسم) .ةيتآلا

 (ييع) .هدعب امهيلعو «طلخلا لبق هكلام ىلع كالهلاو :ءارشلا لبق



 ةكرشلا ماكحأ م ةكرشلا باتك

 طرش نإ دسفتو .هكيرش ىلع هنمث نم هتصحب عجرو ءامهنيب ىرتشملاف ,رخآلا لام
 ىرتشملا ءيشلا نمث يأ هلام, يرتشملا نيكيرشلا نيب يأ ءارلا حتفب

 عضبي نأ ةضوافملاو نانعلا يكيرش نم لكلو .حبرلا نم ةاّمسم مهارد امهدحأل
 دحاو لكل زوجي يأ امهريغب وأ نيكيرشلا دحأ يأ

 نب نسحلا دنع كلم ةكرش ةكرشلا هذهو :خلإ هتصحب عجرو (ط) .كارتشالا دعب رحآلا كيرشلا يأ :رخخآلا

 «نيلاملا دحأ كالم تلطب دقعلا ةكرش نأل ؛هبيصن يف الإ فرصتي نأ امهنم دحاو لكل زوجي الف «دايز

 ةكرشب امهنيب اكر تشم عقو عقو نيح هنأل ؛هيف فرصتلا امهنم دحاو لكل زوجي يح دقع ةكرش :دمحمدنعو

 اذإ هنأل ؛ىلوأ ناكل بيقعتلا ىلع لديل ءافلاب "كلهف" :فنصملا لاق ولو «هررقت دعب كالحلاب لطبت الف «دقع

 ام ىلع امهنيب كرتشم ىرتشملاف ؛ةكرشلا دقع يف ةلاكولاب احرص نإ هلام. رخآلا ىرتشا مث امهدحأ لام كله

 مكحب امهنيب اكرتشم ىرتشملا ناكف «ةيقاب اهب حرصملا ةلاكولاف ,كالهلاب لطب نإ ةكرشلا دقع نأل ؛اطرش

 يرتشملل وهف «ةلاك ولاب احرصي ملو ةكرشلا درج اركذ نإو «نمثلا نم هتصحب هيلع عحريو «ةدرفملا ةلاكولا

 يف ام لطبيف «لاملا كالمب ةكرشلا تلطب دقو «ةكرشلا نمض يف يلا ةلاكولا مكحب هكلم يف هلوحد نأل ؛ةصاخ

 (حتف «ئيع) .ةدوصقم تراص األ ؛امب احرص اذإ ام فالخب ءاهنمض

 (ٰييع) .هنامض نودب اضرلا مدعل ؛هباسحب هيلع عحريف هلام نم نمثلا ىضق دقو هكيرش ةصح يف ليكو هنأل :هكيرش

 اذإ يأ [ (ييع) .يقابلا مسقي مث الثم مهرد ةئام حبرلا نم يل نوكي :امهدحأ لاق نأب] :حبرلا نم ةامسم

 كلذ الإ حبري ال دق ذإ ؛ةكرشلا عاطقنا بجوي طرش هنأل ؛ةكرشلا دسفت حبرلا نم ةنيعم مهارد امهدحأ طرش

 لطبت ال ةكرشلا نأل ؛طرشلا داسف دارملا نأ رهاظف ءةكرشلا طرشلا اذهب يفتنتو ءامهدحأل هايمس يذلا ردقلا

 (حتف «ْييع) .لاملا ردق ىلع حبرلا نوكي طرشلا لطب اذإف ةدسافلا طورشلاب

 ةداع نم هنأل ؛لاملا برل حبرلا نوكيو هيف رحتيل رخآل الام عفدي نأ وهو عاضبإلا نم] :خإ عضيي
 ةداتعم تافرصتلا هذه نألف ؛ةعيدو لاملا عفدو يرتشيو عيبي نمل اراجيتساو ةعاضب لاملا عفد امأ [ (نييع).راحتلا

 فو «نمضي نأ سايقلاف «لاملا بطعو لعف ولف «ريعي نأ هل سيلف «ةراعإلا رك ذي مو .هنه ادب رحاتلا دجي ال

 حبرلابو ءاليكو فرصتلابو ءاعدوم براضملا ريصي براضملا ىلإ عفدلاب هنألف ؛ةبراضملا امأو ال ناسحتسالا

 اعام ترا نما ريالا قافختتسا:ةرورض»كبض ةيرووضديق اک لار ارا

 ةبراضم الام ذحأ اذإف «ليصفتلا هيفف ةبراضم لاملا ذحأ اذإ امأو «ةبراضم لاملا عفدي نأ "براضي" :هلوق نيعمو

 لاملا ذحأ اذإ كلذكو «ةكرشلا دقع تحت لحدي مل هنأل ؛ةصاخ هل حبرلاف ءامهتراحت نم سيل اميف فرصتيل

 امهتراحت نم ناك اميف فرصتيل ةبراضم لاملا ذحأ اذإ امأو ءامهتراحت نم وه اميف رجتيل هبحاص ةرضحب ةبراضم

 - اهلك ءايشألا هذه لعفي نأ هلف ءامه تدقعنا ةكرشلاو «ةراجتلا عباوت نم ليكو تلا نأل ؛لكوي نأ هل يأ "لكويو"



 ةكرشلا ماكحأ Yo ةكرشلا باتك

 .ةنامأ لاملا يف هديو ‹لکویو e ع دويو رجأتسيو
 ةبراضم لاملا عفدب يأ

 بسكلا نوكيو لامعألا الّبقتي نأ ىلع غابصو ا وأ ناطايحخ كرتشا نإ لبقتو
 رحأب سانلا نم ا

 2171 1 ] CO ]| 01“ امه لأ هلبقتي ءامهنيب
 لبقتلا يكيرشلا دحأ يأ لمع لکو ءامهنيب

 اذكو «هلثم نمضتي ال ءيشلا نأل ؛كراشي ال كيرشلاف ةكرشلا نع زارتحالل ركذ امج ديقو «دارفنالا ىلع =

 هنأ ةفينح يبأ نعو «لثملا عبتتسي ال ءيشلا نإ :انلق امل ؛براضي نأ هل سيل براضملاو «ليكوتلا هل سيل ليكولا

 (يئيع «حتف «صلختسم).لصألا ةياور وهو «زكذ ام حصألاو «ةكرش عون هنأل 0
 ىلع ال هبحاص نذإب هضبق هنأل | لاملا يف هديو (نئيععط) .مهنيب فراعتم هنأل ؛ءارشو عيبب ايبنح -أ :لكويو

 هجو ىلع ضوبقم هنأل ؛ءارشلا موس ىلع ضوبقملا فالخب «ةيراعلاو ةعيدولاك راصف «ةقيثولاو ةلدابملا هجو
 نم دحاو لك دي يف لاملا نأ :لصاحلاو «ةقيثولا هجو ىلع ضوبقم هنأل ؛نهرلا ىلع ضوبقملا فالخبو «لدبلا
 ولو ؛هكيرشل عفدلاو عايضلاو نارسخلاو حبرلا رادقم يف هنيميب هلوق لبقيف «ةيراعلاو ةعيدولاك ةنامأ نيكيرشلا

 (حتف ءصلختسم) .يلوتملاو يصولاو براضملا هلثمو «يدعتلاب الإ نمضي ال «هتوم دعب هاعدا
 .ًاضيأ لامعألا ةكرشو عئانصلا ةكرش ىمستو «لبقت ةكرش دقعلا ةكرش عاونأ نم ثلاثلا يأ ] :لبقتو

 ءاوس ءامهنيب بسكلا نوكيو «لمعلا البقتي نأ ناعناص كرتشي نأ يهو ءاضيأ نادبألا ةكرش ىمستو [ (ييع)
 لاقو ءاندنع ةزئاج يهو «لام طالتخا الب غابصو طايخك لمعلا يفلتخم وأ نيطايخلاك لمعلا يدحتم اناك

 فيكف ءامه لام الو «لاملا سأر يف ةكرشلا ىلع يئتبت حبرلا يف ةكرشلا نأل ؛زوحي ال :ةياور يف رفزو يعفاشلا
 ىلع رصتقي ال وهو «كارتشالا ىلع حبرلا ليصحت وه امنإ امهنم دوصقملا نأ :انلو ؟لصألا نودب حبرلا روصتي
 لمعلا فصن يف ًالصأ دحاو لك ناك «لمعلا لوبقب رخآلا امهنم لك لكو اذإف ءاضيأ لمعلاب نوكي لب لاملا
 ليكوتلا لبقي امم دقعلا اذهو «حبرلا وهو «دافتسملا لاملا يف ةكرشلا ققحتف ءرخآلا فصنلا يف ًاليكوو «لبقتمل
 .ناكمو ةعنص داحتا مزلي الف امهوحن وأ :غابصو (نيع «حتف «صلختسم) .زوجيف

 فالخمهب فملا ىلع هقفو نآرقو ةباتك ميلعتك هقاقحتسا نكمي يذلا بسكلا رحأ يأ :امهنيب بسكلا نوكيو
 يف اكرتشاول اذكو «حصي ال لاؤسلاب ليكوتلا نأل ؛لاوسو ظاعوو ءارقو مكاحم دوهشو نييتفمو نيلالد ةكرش

 «ةفصانم نيكيرشلا نيب نوكي لمعلا نم لصحي يذلا رحألاف «ةحيحصف نيلامحلا ةكرش امأو «حصي مل مارح لمع

 رفز لاقو ءاندنع ًاناسحتسا زوجي امهنيب بسكلا نوكو «زاوحلا حصألاف المع امهاندأل حبرلا رثكأ اطرش ولو
 .اهيف ةطلخ الو ءةطلخلا يه ةكرشلا نأل ؛غابصلاو طايخلاك ناكملاو ةعنصلا فالتخا عم زوجي ال :كلامو

 داحتا طرتشي الف «ةبراضملاك راصف «حبرلا يف كارتشا هرخآو «فرصتلاب ليكوت دقعلا اذه لوأ نأ :انلو

 = نأ سايقلاو ءفصنلاب لمعلا هيلع حرطيف هناكد ىلع رحآ سلجي نأ لثم ناكملا داحتا طرتشي ال اذكو «ةعنصلا



 ةكرشلا ماكحأ ۲۳٦ ةكرشلا باتك

 . «ةلاكولا نمضتتو ءاعيبيو امههوح وب ايرتشي ي نأ ىلع لام الب اکر تش ثا نإ .ةوجوو

 قالطإلا دنع هوجولا ةكرش يأ سانلا دنع امهتهاجوب يأ

 توناحلا بحاص نم لبقتلا نأل ؛اهزاوج نسحتساو «توناحلا رخآلا نمو لمعلا اهدحأ نم نأل ؛زوحي ال =

 (حتف) ٤٦۸/١[ :قئاقحلا زمر] .لمع

 اهعفاد أربيو «ةرجألاب امهنم لك بلاطيو لمعلاب امهنم لك بلاطي يح اعيمج نيكيرشلا مزلي يأ ] :امهمزلي

 نأ هلف المع امهدحأ ىلإ لحر عفد ول يح هكيرش مزلي امهدحأ هلبقتي يذلا لمعلا يأ [(ط) .امهدحأ ىلإ عفدلاب

 ءادأ نع ئرب ةرحألا عفد امهيأ ىلإو ءلمعلا ةرجأب بلاطي نأ امهنم دحاو لكلو ءءاش امهيأ لمعلا كلذب ذحأي

 ؛نادبألاب ةبلاطملاو لامعألا نامض يف ةضوافملاك ناكف ءرخآلا ىلع نومضم امهدحأ هلبقتي ام لك نأل ؛ةرحألا

 (حتف) 178/١[ :قئاقحلا زمر] .امهدحأ لمعب نآربيو ءرحألاب نابلاطيو

 حبرلاو نيفصن لمعلا اطرش ولو Sas ىلع امير رجالا كاك a لدعانإ قف د :بسكو

 نم ةروكذملا ماكحألاو ةلافكلا ركذ نع ةقلطم تعقو ةكرشلا نأل ؛زوجي ال سايقلا يفو ءاناسحتسا زاج ءانالثأ

 لمعلا يف رخآلا نم قذحأ امهدحأ نوكي نأب لضافتلا ىلعو ءاوسلا ىلع امهنيب حبرلا طارتشا زوجيو ءاهتابجوم

 ةقيقحب ال لمعلا نامض ردقب حبرلا نأل ؛زوجي :اندنعو ٤1۸/١[ :قئاقحلا زمر] .الضافتم زوجي ال :رفز دنعو

 (حتف) .امهنيب ًاضيأ وهف ءرخآلا لمعو لمعي ملو ضرم وأ امهدحأ باغ نإف «لمعلا

 ؛اه تيمسو سيلافملا ةكرش اضيأ ىمستو [ (نييع) .هوجو ةكرش دقعلا ةكرش عاونأ نم عبارلا يأ ] :هوجو
 :ليقو «فرعي ال يذلا هحولا نم نايرتشي امهنأل ؛ليقو «سانلا دنع ةهاحو هل نم الإ ةئيسنلاب يرتشي ال هنأل

 تفيضأ امنإ :ليقو 453/١[ :قئاقحلا زمر] .هبحاص هحو ىلإ امهنم دحاو لكر ظني امهرمأ اربديل اسلح اذإ امهنأل

 حبرلا نأل ؛زوحت ال :كلامو يعفاشلا لاقو ءاندنع ةزئاج ةكرشلا هذهو «لاملا مدعل اهعم لذتبت اهنأل ؛هوجولل

 لبقي ام ءارشلاو عيبلاو «ةلاكولاب حبرلا ليصحت ةكرشلا نم دوصقملا نأ :انلو «هنودب دقعنت الف «لاملا عرف

 .هب الإ هبحاص ىلع هل ةيالو ال هنأل ؛هيرتشي اميف رخآلا نع ًاليكو امهنم دحاو لك نوكيف «ةلاكولا
 «ةضوافملا هيضتقت ام عيمج اركذو ا «لبقتلا ةكرشك ةضوافمو انانع نوكت ةكرشلا هذه مث

 نم نكمتي كلذب هنأل ؛"ةلاكولا نمضتت" :هلوقو .نانعف الإو ؛:ةضوافم تراص ءاهطئارش اهيف تعمتحاو
 امهنم دحاو لكف «ةضوافم تناك اذإ كلذ عم اقرأ ةلافكلا نيف و ميلظ دل ةيالو ال ذإ ؛هبحاصل ليصحتلا

 تنيعتف «ةيالو الو «هل ةيالو وأ ةلاكوب الإ زوجي ال ريغلا ىلع فرصتلا نأل ؛هب يرتشي اميف رحآلا ليكو

 (ط) .امهنيب يقب امو ةئيسنلاب هايرتشا ام نم هنم ناعفدي عيبلاب لصح امف :اعيبيو (حتف «صلختسم).ةلاك ولا

 (ط) .قباسلا اهطرشب ةلافكلا تنمضت اذإ ةضوافم نوكتو ءانانع نوكتف :ةلاكولا



 ةدسافلا ةكرشلا ( ۷۳۷ ةكرشلا باتك

 .لضفلا طرش لطبو «كلذك حبّرلاف .هتثلاثم وأ ىرتشملا ةفصانم اطرش نإف
 ىرتشملا يف اطرش امك يأ هوجولا ةكرش ناكيرشلا يأ

 Sas ,لماعلل بسكلاو .ءاقتساو دايطصاو باطتحا يف ةكرش حصت الو
 ةكرشلا داسفل ةصاح اعيبي وأ كاطصي ناب

 نوكي نأب ىرتشملا ةثلاثم اطرش وأ يأ :هتثلاثم وأ (ييع) .نيفصن امهنيب نوكي نأ نيعي ءارلا حتفب :ىرتشملا

 امهنيب حبرلا نوكيف حبرلا ف] :لضفلا طرش لطبو (نيع) .رحآلل ناثلثلاو امهدحأل ثلثلا :ًاثالثأ امهنيب

 نامضلاب وأ ءلالا برك لاملاب وأ «براضملاك لمعلاب الإ قحتسي ال حبرلا نأل [(نيع.ط) .كلملا ردقب

 الو «نامضلاب لضفلا هل بيطيف ءذحأ امم لقأب ذيملتلا ىلع هيقليو «سانلا نم لمعلا لبقتي يذلا ذاتسألاك

 الف نمضي مل ام حبر هيلع دئازلا حبرلا ناكف «ىرتشملا يف كلملا ردقب نامضلاو «ءايشألا هذه ريغب حبرلا قحتسي

 ةبراضملا يف لضفلا زوجيو «كلملا ردقب امهنيب حبرلا نوكي لب اثالثأ حبرلاو نيفصن امهنيب ىرتشملا نوكي نأ زوجي

 (حتف «ييع) ٠٠[ 5/4 :قئاقحلا نييبت] .اهيف لاملا نيعتل ؛سايقلا فالح ىلع

 ةيالو تابثإ ليكوتلا نأل :خلإ ةكرش حصت الو [4554 :قئاقحلا زمر].ةدسافلا ةكرشلا نايب يف :لصف

 هريغ ةماقإ كلمي الف .هكلمب مْ لكوملا نأل ؛انه عملا اذه ققحت نكمي الو ءلكوملل تباث وه اميف فرصتلا

 ةكرشلا حصت ال اذكو ۲٠١/٤[ :قئاقحلا نييبت] .هريغل هيف مكحلا عاقيإ نكمي الف «هذخأ نمل حابملا نألو «هماقم
 هيف ةكرشلا اذكف لطاب حابملا ذأ يف وهو «ةلاكولا نعم ةنمضتم ةكرشلا نأل ؛تاحابملا ءايشألا رئاس ذأ يف

 عاونأ لكو باستكالا نم عون هنأل ؛قيقحتلا ىلع حابم ةفرح هذاختاو يهلتلل الإ حابم ديصلا نأل :دايطصا

 .حيحصلا ىلع ءاوس ةحابإلا يف بسكلا

 دمحأو كلام دنع الإ حابم لك يف اذكو «لابجلا نم رامثلا ءانتجاو شاشتحالا يف اذكو «ءاملا حزن يأ :ءاقتساو

 لقنو نداعملا نم زونكلا بلط يف اكرتشا اذإ زوجي ال اذكو «حابم نم ءاقتسا يف حصي :ةيعفاشلا ضعب نعو «حصي
 نيط نم انبلي نأ ىلع اكرتشا اذإ اذكو كلذ هبشأ ام وأ لحكلا وأ حلملا وأ صلا وأ ءافاكلمبي ال ضرأ نم نيطلا

 (حتف) 453/١[ :قئاقحلا زمر] .هيف اكر تشا اذإ سانلا نم لاؤسلا وهو يدكتلا زوجي ال اذكو ءأرحآ اخبطي وأ ؛كولمم ريغ

 (ييع) .اعيبيو لابحلا نم ابطتحي نأ ىلع نانثا كرتشي نأب :باطتحا

 يف ةكرشلا حصت مل اذإ يأ :خلإ لماعلل (ييع ءط) .ةكرشلا هذه نم لصاحلا بوسكملا يأ :بسكلاو

 ببسلا دوجول ؛ةصاخ لماعلل بوسكملاف «رحآلا ةناعإ نودب امهدحأ بستكا امف تاحابملا نم هريغو باطتحالا

 رخآلا هناعأو امهدحأ بطتحا نإو «ءاليتسالا يف امهئاوتسال ؛نافصن امهنيب وهف ءاعم اذحأ نإو «هنم ءاليتسالا وهو

 - دمحم دنع غلب ام ًاغلاب هلثم رجأ نيعمللف ءرخآلا هلمحو امهدحأ ديصلا ذخأ وأ ءرخآلا هعمجو امهدحأ علق نأب



 ةدسافلا ةكرشلا ۳۸ ةكرشلا باتك

 «لضفلا طرش نإو لاملا ردقب ةدسافلا ةكرشلا يف حبّرلاو رخآلل ام لثم رحأ هيلع

 لإ ردقب نوكي يأ ا

 E el ,هنذإ al لام كزي مو اک ولو نهرا توم < ةكرشلا لطبتو

 رج رش ي رش ي

 ةيوار رحآللو لغب امهدحأل «ءاقتسالا يف اكرتشا اذإ كلذكو «هتميق فصن هب زواجي ال :فسوي يبأ دنعو =

 ؛لثملا رجأ بجو امنإو «لغبلا وأ ةيوارلا لثم رحأ هيلعو «ىقتسا يذلل ةرجألاف ىقتسا امهيأف ءءاملا اهيلع ايقتسيل

 (ييع «صلختسم) .لثملا ةرحأ قحتسيف «دساف دقعب هريغ ةعفنم قوتسا هنأل

 ةكرش يأ ةحيحص لعحت نأ زوج ّيلا] :ةدسافلا ةكرشلا .حيحصلا وهو غلب ام اغلاب هناعأ نأ :رخآلل ام

 ةكرشلا يف بسكلا نأ ًالوأ ركذ هنأل ؛ًاضقانت فنصملا مالك يف نإ :لاقي ال [(نييع ط) .لاملا ردقب نوكت

 طرش نإو لاملا ردقب ةدسافلا ةكرشلا يف حبرلاو" :هلوقب هفلاخب ام ركذ مث رحآلا لثم رحأ هيلعو «لماعلل ةدسافلا

 ام ايناث هركذ ام عوضومو «رهنلا نم ءاقتسالا وحن يف ةكرشلا تعقو اذإ ام ًالوأ هركذ ام عوضوم نأل ؛"لضفلا

 داسفلا أرط نكلو «لاملا سأر يف يواستلا عم اثالثأ حبرلا طرتشاو ءالثم هعيبو رئبلا ءارش يف ةكرشلا تعقو اذإ

 .ةامسم مهاردب حبرلا لصأ نم امهدحأ صيصخت طارتشاك ضراع رمأل

 اذإ ام هلحم لاملا سأر يف يواستلا عم حبرلا يف لضافتلا طارتشا زاوج نأ ىلإ "لضفلا طرش نإو" :هلوقب راشأو

 رخآلل ناك امهدحأ نم لاملا ناك ول نح لاملا ردقب امهنيب حبرلا نوكيو ءالف تدسف اذإ امأ ةكرشلا تحص

 اهنإ ةدايزلاو «لاملل اعبات نوكيف ,دقعلا دقف دق انههو ءادوجوم ناك اذإ دقعلل عبات حبرلا نألو ءلثملا رحأ

 قبو: لحافتلا طرش لطيف :ءالصأ دحر 1 ةيمسلا ناك راضف فقعلا ةاضقلا تدسف دقو يتلا قت

 (حتف «ييع) .لاملا سأر ردق ىلع قاقحتسالا
 لطبت يهو ةلاكولا نمضتت ةكرشلا نأل ؛ال وأ هبحاص توم. كيرشلا ملع ءاوس اقلطم :خلإ ةكرشلا لطبتو

 اهدحأ خسف اذإ ام فالخب ءاهنم اهل دبال ذإ ؛ةكرشلا تلطب ةلاك ولا تلطب اذإف «يمکح لزع هنأل ؛توملاب

 .ايدصق الزع هنوكل رخآلا ملع ىلع فقوتي ريناندو مهارد لالا ناك نأب اهيف خسفلا هل نوكي ةلاح يف ةكرشلا

 (حتف) 47١/١[ :قئاقحلا زمر]
 هب ضقي مل نإف هقاحلب يضقو برحلا رادب قحلو امهدحأ دترا نأب امكح توما ناك ولو يأ اک ولو

 ةلاح يف انانع بلقنت لهو «تعطقنا لتق وأ تام نإو «تيقب مكحلا لبق داع نإف ءاعامجإ ةكرشلا عاطقنا فقوت

 نأل ؛هنذإب الإ رخآلا لام ةاكز يدؤي نأ نيكيرشلا دحأل سيل يأ :كزي ملو (حتف) .هاتبثأو مامإلا هافن ؟فقوتلا

 ريغب ىدأ نإف ءءادألل هبحاص نذإ نم هيف دبالف ؛ةكرشلا هنمضتي الف «ةراجتلا لامعأ سنج نم سيل ةاكزلا ءادأ

 (يشحم ءصلختسم) .يدوملا نم اعربت نوكي لب هلام نع ىدأتي ال هنذإ

 (ييع) .اهنم تسيل ةاكزلاو «ةراجتلا يف نذإلا نأل :هنذإ الب



 ةدسافلا ةكرشلا ۴۹ ةكرشلا باتك

 دحأ نذأ نإو «ناثلا نمض ابقاعتم ولو ءانمض اعم ايدأو دحاو لك نذأ نإف

 .ءيش الب هل يهف 1000 ةمأ ءارشب نيضوافملا
 ةمألا يأ يرتشملا يأ 2

 ود نعل امم اهم لاو, رت اك داو نأ ةع نعل عهد ةا لك ذأ ول أ اغ ايدار
 دنع اذهو «ةدايزلاب عحري رثكأ امهدحأ لام ناك نإف ,ناصاقتيو اقلطم هبحاص بيصن دحاو لك نمض ؛هكيرش

 مدعل ؛اعم ايدأ اذإ هدنع نامضلا بحي ال نأ يغبني :ليق نإف .ملعي مل نإ ائيش نمضي ال :امهدنعو «ةفينح يبأ

 نأل ؛اريدقتو ًارابتعا هقبس دقف ًاقيقحت هقبسي مل نإ لكوملا ءادأ :انلق ءًادقن ليكولا لعف عقي ملف لكوملا ءادأ قبس

 اعاب اذإ لكوملا عم عيبلاب ليكو لاك نعم اقباس ريصيف «ليكولا فرصت نم برقأ هنمفت ىلع لكوملا فرصت

 (صلحختسم) .ليكولا عيب نود لك ولا عيب ذفني هنإف ءاعم نامالكلا جرحو

 «ةفينح يبأ دنع ملعي مل وأ هبحاص ءادأب ملع لوألل يناثلا نمض يناثلا ىدأ مث لوألا ىدأ نإ يأ :يباثلا نمض

 وأ هكيرش ءادأب ملع اقلطم نمضي ال :"تادايزلا" يفو ."ةاكزلا باتك" يف اذك ءالف الإو ءنمضي ملع نإ :الاقو

 وأ رومأملا عم هسفنب رمآلا ىدأ اذإ تارافكلا وأ ةاكزلا ءادأب ليكولا فالخلا اذه ىلعو «حيحصلا وهو «ملعي مل

 ضرفلا طاقسإ هب رومأملا نأل ؛هب رومأملا ريغب ىتأ هنأ :هلو «هب ىتأ دقو ءءادألاب رومأم هنأ :امه «قتعأ وأ هلبق

 هئاضقب نمضي ال ثيح نيدلا ءاضقب رومأملا فالخب «ملعي مل وأ ملع افلاخم راصف «ضرفلا هب طقسي ملو «هنع

 (حتف) 47١[ :قئاقحلا زمر].فلاخي مل هنأل ؛رمآلا ءاضق دعب ملع ريغب

 نيكيرشلا دحأ نذأ اذإ يأ كلذك هيف مكحلا نانعلا يكيرش دحأ نأل ؛يقافتا هب دييقتلا نأ رهاظلا :نذأ نإو

 :الاقو «ةفينح يبأ دنع ءيش ريغب يرتشملل ةيراحلاف كلذك هل نوذأملا لعفف اهأطيف ةيراح يرتشي نأ رحآلل

 نوكيف «كلملا ةلباقمي نمثلاو ءاهؤطو هل لح يح ةصاخ هل عقو كلملا نأل ؛نمثلا فصنب هكيرش ىلع عجري

 ا ل كل ل وو ل ل ١ دو جما

 لحي ال ءطولا نأل ؛هبيصن ةبه نمضتي نذإلا مث «هرييغت ناكلمب ال ذإ ؛ةكرشلا ىضتقم ىلع ايرح امهكلم يف لحدت

 .اهايرتشا اذإ امك راصف «كلملاب الإ

 ةكرشلا نع ئئتسم كلذ نأل ؛ممتوسكو لهألا ماعط فالخب ءةبه تناك «كل اهضبقا :رحآلل امهدحأ لاق مث

 نمثلاب بلاطي نأ عئابللو «ةكرشلا لام نم هيلع انيد ايدؤم ناكف ءدقعلا سفنب ةصاخ هل كلملا عقيف ةيف «ةرورضلل

 (صلختسم) 47١/١[ :قئاقحلا زمر].نيريدقتلا ىلع ءاش امهيأ

 .ةكرشلل ال ءارشلاب هل نوذأملل يأ :هل يهف .هل نذأ ام لثم ةمأ يرتشملا يأ :لعفف



 فقولا ماكحأ 4٠ فقولا باتك

 فق ولا باتك
 اکا ناب فا یا

 هنو وشر س و
 E كلملاو ,ةعفنملاب قدصتلاو فقاولا كلم ىلع نيعلا سبح وه
 فقاولا كلم يأ لإ كلم مكح ملع يأ اعرش فقولا يأ

 بسانت [ (يع) .ىدعتي الو ىدعتي افرق و تب فقوو ا اذإ هفقو نم ردصم ره] :فقولا باتك

 «ةرخآلا يف فقولا عافتناو ءايندلا يف ةكرشلا عافتنا نكل «عافتنالا امهنم لك نم دوصقملا نأ ثيح نم نيباتكلا

 ريب ايندلا يف سفنلا بوبحم ةدارإ :هببسف .اطورشو ًالحمو ًانكرو اببس هل نأ ملعا مث .ةكرشلا دعب هركذ اذلو
 تسبح و تفقو يهو «حيرصلا مسق نم ةثالث ‹«ةصاخلا ظافلألا :هنکرو .باوئلاب ةرحخألا يو «بابحألا

 :اهنم :هطورشو .موقتملا لاملا :هلحمو .تدبأو تمرحو تقدصت :يهو «ةينلا ىلع فقوتت ةيانك ةئالئلاو «تلبسو

 ,EOS «اک و لمم هنوكو VSS ؛نيد وأ هفسب رجحلا مدع

 (حتف «نیکسم) N POT FOE «ط رش رايخ

 «هكلم ىلع لصألا يقب اذإ الإ روصتي ال وهو «هتبلغل قدصتلا هضرغ نأل ؛ةفينح يبأ دنع اذهو :خلإ سبح وه

 ىلع هسبحا يأ «هحام نباو يئاسنلا هاور ."اهترمث لبسو ءاهلصأ سبحا" :ه## رمعل انفع هلوق هيلع لديو

 دنعو :ىلاعت هللا كلم ىلع نيعلا سبح :فقولا :امهدنعو ءاعيج ًالبسم ناكل الإو ءاقرمثي قدصتو ؛ككلم

 :قئاقحلا زمر] .ىلاعت هللا ىلإ لقتني هنأ :يعفاشلا نعو «هل ًالهأ ول هيلع فوقوملا ىلإ كلملا لقتني :دمحأو يعفاشلا

 ءارقفلا ىلع ةعفنملاب قدصتي امنإو هريغ كلم ىلإ هزواجتي ال هكلم ىلع نيعلا رصق نيعلا سبح ئيعمو 60١

 لوزي :امهدنعو «هدنع ثرويو بهويو عابيو فقولا يف فقاولا عجري اذه ىلعف «ريخلا هوجو نم هجو ىلعوأ
 (ييع «ط) .ةلمجلا يف ولو اهنم لصاحلا عبرلاو ةلغلاب يأ :ةعفنملاب (نيكسم) .هنع فقاولا كلم

 دهتحم لصف هنأل ؛ةفينح يبأ دنع هموزل ىري يذلا يضاقلا ءاضقب فوقوملا نع لوزي فقاولا كلم يأ :كلملاو

 كلام دي ىلإ يهتني ال هلاوز دعب كلملا يأ كلام ىلإ ال :هلوقو ءءاضق ريغ نم لوزي :امهدنعو .هؤاضق ذفنيف «هيف

 مزلي ال هنأ الإ هدنع روح :ليقو «لصألا يف روكذملا وهو حصي ال مودعملاب قدصتلاو ةمودعم ةعفنملا نأل ؛الصأ

 .حصألا وهو تام اذإ هنع ثرويو ءءاش تقو يأ هيف عحري ىح ةيراعلا ةلزنم

 لوزي ال :دمحم دنعو «لوقلا درجع. لوزي :فسوي يبأ دنع هنأ ريغ هنع فقاولا كلم لوزيو «زوجي :امهدنعو

 باصأ هذ رمع نأ امد رمع نبا نع يور ام فقولا ةحص لصأ يف :امه «هيلإ هملسيو ايلو فقولل لعجي يح

 :لاقف ؟ينرمأت امف «هنم يدنع سفنأ طق الام بصأ مل ربيخب اضرأ تبصأ هللا لوسر اي :لاقف «ربيخ نم اضرأ

 ءارقفلا يف ثروت الو بهوت الو عابت ال نأ ىلع هذ رمع قدصتف "اك تقدصتو اهلصأ تسبح تعش نإ"

 = «لومتم ريغ معطيو «فورعملاب اهنم لكأي نأ اهيلو نم ىلع حانج الو .ليبسلا نباو فيضلاو ىبرقلا يوذو



 فقولا ماكحأ "4 فقولا باتك

 .عطقنت ال ةهحل هرخآ لعجيو زرفيو ضبقي ىتح متي الو «كلام ىلإ ال ءاضقلاب لوري
 ديبأتلا ىلع لدي هجوب فقولا رخآ يأ فقولا كلام دي ىلإ يهتني ال يأ ففوقوملا نع

 «ىلاعت هلل هكلم طاقسإ هنأل ؛لوقلا درجمم هكلم نع لوزي :فسوي وبأ لاق مث .نورحآو ملسمو يراحبلا هاور =
 ققحتي ال هللا نم كيلمتلا نأل ؛يلوتملا ىلإ هملسي يح لوزي ال :دمحم لاقو «ةثالثلا تلاق هبو «قتعلاك راصف
 ءةذقتلا تاقدصلا' نم اهريغو ةاكرلا ف امك ديغلا ىلإ ميلستلا نمط ي تيفي هتكلو ةءايشألا كلام هنأل ؛ادضق
 لاملا سبحي ال يأ "هللا ضئارف نع سبح ال" :اككلع هلوق :ةفينح يبألو .هل ةكولمم تلعجو ريقفلل تملس ىلا يهو
 ىلع ءاقبلاب الإ هنع قدصت الو ًامئاد ةلغلاب قدصتلا ىلإ جاتحي هنألو ؛ةثرولا نيب ةمسقلا نع كلاملا توم دعب
 لَو يبلا توم دعب كلذ عيبي نأ هد رمع دارأ اذهو «فقولا موزل ىلع لدي ال ام رمع نبا ثيدحو «هكلم
 رئاسك هيف دهتحم لصف هنأل ؛مزلي مكاح هب مكح اذإ هنأ الإ دلك هللا لوسر نيبو هنيب ناك ام ضقتني نأ هرك مث
 یک نزا ۷ا اا زير] ار اع ىرتقلاو تادا
 ةصاخلا فقولا طورش يف عورش اذه :متي الو .ناطلسلا لبق نم يلوتملا يضاقلا ءاضقب يأ :ءاضقلاب لوزي

 لوزي الف ءاضقلا نع الح اذإ امأ ءلوزي ءاضقلاب كلملا نأ يه «ةيعامجإ ةلأسم نايب ىلإ ًالوأ راشأو «دمحم دنع

 هنأ :ياثلاو «هيلإ هملسيو يلوتملا فقاولا بصني نح متي ال فقولا نأ :لوألا دمحم دنع طورشلا هذه دعب الإ

 ىلع لدي ام ركذي يأ عطقنت ال هحول فقولا رخآ لعجي نأ :ثلاثلاو «هكلم نع هزي, يأ زرفي ىح متي ال
 .ًاغلاب القاع ارح فقاولا نوكي نأ :عبارلاو «ديبأتلا

 ةمتت نم ةمسقلا نأل ؛زوجي :فسوي يبأ دنعو دمحم دنع زوجي ال هنإف «عاشملا فقو نع "زرفي" :هلوقب زرتحاو

 هرضي الف «هوحنو مامحلاك ةمسقلا لمتحي ال ام فقو امأو «هتمتت اذكف طرشب سيل هدنع ضبقلا لصأو «ضبقلا

 ام حبقأ نم هيف ةأياهملا نأل ؛عامجإلاب ًاقلطم عويشلا عم متي ال هنإف «ةربقملاو دجسملا يف الإ ةبهلاو ةقدصلاك عويشلا

 هنأ :لصاحلاو «تقو يف ًالبطصا لعجيو «تقو يف دجسم يف ىلصيو «ةنس عرزيو «ةنس ىتوملا هيف نفدي نأب نوكي
 (حتف «ئيع) .فسوي يبأ دنع اضيأ هلمتحي ام يف الو «دمحم دنع ةمسقلا لمتحي ال ام يف فقولا ةحص عنمي ال

 (ييع) .راثآلا ةقفاوم ىلإ برقأ وهو ىراخب خياشم في هبو دمحم لوق وهو يلوتملا هضبقي يأ :ضبقي ىتح
 (ندعم) .هفقو زوجي ال هنإف عاشملا نع هب زرتحاو ءاضيأ دمحم لوق وهو هريغ نع فقولا فقاولا لزعي يأ :زرفيو
 اذإ :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع ادبأ :عطقنت ال (ط ءنييع) .فقاولا لعجي نح اضيأ متي الو يأ :لعجيو
 دق ةلغلاب قدصتلا نأ :امهلو «مهمسي مل .نإو ءارقفلل راص مهيلع فوقوملا ضرقنا اذإو ءزاج عطقنت ةهج هيف ىم

 «ديبأتلا ركذ يف فالخلاو «صيصنتلا بجوف «ديبأتلا ىلإ هقلطم فرصني ملف «عقي ال دقو «ديبأتلا هجو ىلع عقي

 «ةسوبحم وأ ةمرحم وأ ةفوقوم ةقدص هذه يضرأ :لاق ول تح حيحصلا وهو عامجإلاب طرشف ديبأتلا سفن امأو

 ديبأتلا ركذ نإف «ةفينح يبأ ذيملت ىمسلا دلاخ نب فسوي دنع الإ لكلا دنع فقولا حصي ديبأتلا ركذي ملو

 (حتف) 4177/١[ :قئاقحلا زمر] .طرشب سيل هنأ حيحصلاو «فقولا ةحصل هدنع طرش



 فقولا ماكحأ ۲€ فقولا باتك

 ا ,لماعت هيف لوقنمو ؛هزاوجب يضق عاشمو «هتركأو هرقبب راقعلا فقو حصو
 هرقب عم يا

 لوقنملا فقو زوجي الو «هوفقو ةباحصلا نم ةعامج نأل ؛ةفينح يبأ دنع ادرج راقعلا فقو حص يأ :خلإ حصو
 امهدنع ةركألاو رقبلاب راقعلا فقو حص نكلو «لوقنملل ديبأت الو ءفقولا طرش نم ديبأتلا نأل ؛سايقلا وهو هدنع

 عيب يف برشلاك ادوصقم لصحي ال ام اعبت مكحلا نم تبثي دقو ءدوصقملا ليصحت يف ضرألل عبت األ را

 لحر :"هاواتف" يف يجحاولولا لاقو «ةثارحلا تالآ رئاس اذه ىلعو ءاعبت ضرألا فقو يف ءانبلا لحدي اذهو «ضرألا

 ؛كلذ اوفراعت عضوم يف ناك نإ زاح «ليبسلا ءانبأ ىطعي اهنمسو اهنبل نم جرح ام نأ ىلع طابر ىلع ةرقب فقو

 (ئيع ؛حتف ءصلختسم).اهضرأل ًاعبت فقولا يف لحدو دبأتي ال اهئانب نإف «ةياقسلاك فرعلا ناكمل
 (حتف) .ةعيضلا :راقعلا سوماقلا يفو «ةتبنم ريغ وأ تناك ةتبنم ضرألا :نيعلا حتفب :راقعلا

 (حتف) .ةثارحلا تالآ رئاس اذكو «نوثارحلا هديبع مهو «فاكلا ديدشتب راكأ عمج تاحتفلاب :هتركأو

 نأ ملعاو .عاشم فقو امهدنع حص يأ [(صم) .عاشم فقو اضيأ حصو يأ راقعلا ىلع فطع رجلاب| :عاشمو

 ام :يناثلاو ءىحرلاو مامحلاك ةمسقلا لمتحي ال ام :لوألا :ناعون ءاكرشلا نيب ةمسقنملا ريغلا راقعلا يأ عاشملا

 لمتحي اميف فالخلاو «فالح الب فقولا ةحص عنمي ال ةمسقلا لمتحي ال اميف عويشلاف «رادلاو ضرألاك اهلمتحي

 نأل ؛فسوي يبأ دنع زئاج وهف «فقولا زاوحب مكاحلا مكح يأ هزاوحب يضق افقو عاشملا ناك نإف «ةمسقلا
 فقو زوجي الف ءطرش ضبقلا :دمحم دنعو «هتمتت وه ام اذكف ءطرشب سيل هدنع ضبقلاو «ضبقلا مامت نم ةمسقلا

 فقوو «ىوتفلا هيلعو «دمحم دنع ءاضق ريغب عاشملا فقو حصي ال هنأل ؛"هزاوجب يضق" :هلوقب ديقو «هدنع عاشملا

 (حتف ءصلختسم) .ةحصلاب ءاضقلا ىلإ جاتحي ال ًاقافتا حيحص ىحرلاو مامحلاك ةمسقلا لمتحي ال يذلا عاشملا
 (ييع) .تادهتحملا يف فالخلا عطقي يضاقلا ءاضق نأل ؛هيف فقولا زاوجب يأ :هزاوجب

 فقو حص يأ عاشم ىلع فطع رحاب [(ئيععط) .ادصق لوقنم فقو اضيأ حصو يأ ] :خلإ هيف لوقنمو
 ءاناسحتسا اذهو «ىوتفلا هيلعو ءدمحم لوق وهو هفقو يف مقداع ترح يأ سانلا لماعت هيف يذلا لوقنملا

 دلاح امأ" :تلع هلوق ناسحتسالا هحو «تالوقنملا يف ديبأت الو فقولا طرش نم ديبأتلا نأل ؛ ؛زوج ال نأ سايقلاو

 عاركلا يف الإ زوحي ال :فسوي يأ دنعو «ةحلط لعف كلذكو ' ا ا نى ايتازفاو هلآ اغار ينيب كنف

 ىلع ًاسايق هنيع ءاقب عم هب عافتنالا نكميو هعيب زوجي ام لك فقو زوج يعفاشلاو «ليخلا عاركلاو «حالسلاو

 ىقبيف «عاركلاو راقعلا وهو «عرشلا دروم ىلع رصتقيف «لوقنملا فقو زاوح مدع لصألا :انلق «حالسلاو عاركلا

 شيلا زيهجت ىلع فقولا زوجيو .ريناندلاو مهاردلاك راصف «هيف لماعتلا ىرج ام الإ سايقلا لصأ ىلع هؤارو ام
 (ييع «صلحتسم) .هللا ليبس يف تاقفنلاو «حالسلاو عاركلاب
 E O رام O PT O انعيم ناك ءاوس اقلطم هفقوب ةداعلا ترج ينعي :لماعت

 (نيكسم).ىوتفلا هيلعو دمحم لوق وهو احالس وأ اعارك وأ لجارم وأ ارودق وأ



 فقولا ماكحأ 4 فقولا باتك

 ولو rm أدبيو e ا ل

 0 ةرامعب يأ E يلوتملا يأ ةلصتم هيقحتسم نيب فوقوملا

 مكاحلا يأ هرمعو هرجآ رح

 فقولا كيلمت زوجي ال يأ [(ط) .راعي الو نهري الو «موزللاو ةحصلا دعب فقولا كيلمت زوجي ال يأ ]:كلمب الو
 كلام ىلإ ال كلم ةلازإ هنأل ؛كلملا لبقي ال موزللاو ةحصلا دعب فقولا نأل ؛كلملا بابسأ رئاسو ةبهلاو عيبلاب

 .قتعلاك هكيلمت حصي ملف «ةيقرلا لبقي ال رحلاك
 أل ؛اعاشم اه اوعفتي نأ مش لب مهني مسي نأ زوج الف هدالوأ ىلغ اراد وأ ةغيض تفقو اذ يأ: ±! مسقي ال

 نيب هتمسق نأ دافأف «هيقحتسم نيب مسقي ال فقولا نأ لصاحلاو «فقولا يف زوجي ال وهو «عيبلا نعم ةمسقلا يف

 ال كيلمتلا عونمملاو «قوقحلل زييمتو زارفإ امنأل ؛نيبحاصلا دنع ةزئاج كلملا نع فقولا زيمتل فقاولاو كلاما
 (يئيع) .زوجي الف كلذ يفانت ةمسقلاو نيعلا يف ال ةلغلا يف مهقح نأل :هدالوأ ىلع (ئيع ءصلختسم) .زارفإلا

 نأل ؛طرشي مل وأ كلذ فقاولا طرش ءاوس «فقولا ةرامعب فقولا لصاح نم يلوتملا أدبي نأ بجي يأ :أدبيو

AL Aaنم طرش ريغ نم ءاضتقا ةرامعلا طرش تبثيف «ةرامعلاب الإ اهناذ قي  

 ناك اذإ امأ اس هيلع قوقل ناك اذإ اذهو ءالوأ هتفص ىلعو «فقولا ردق ىلع دازت ال ةرامعلا مث ؛فقاولا

 ادئاز يناثلا نوكي نأب زوجت :ليقو «حصألا وهو «ةدايزلا زوحت ال :ليقف ,خياشملا فالتحا هيفف «ءارقفلا ىلع افقو

 (ييع) .طرشي مل وأ طرش دارأ فقاولا نم :طرش الب (نئيع «صلختسم) .لوألا ىلع

 مرغلاو اجب عفتنملا وه هنأل :ىكسلا هل نم (ييع) .هنيعب صخش نيكس ىلع اراد فقولا ناك ولو يأ :اراد ولو
 مهرقفل اهنع اوزجع وأ ةرامعلا نع ناكسلا مهو هيلع فوقوملا عنتما ول يأ :هترجأب مكاحلا رمع (نيع) .منغلاب

 حصي الو «كشلا ناكمل هقح نالطبب اضر هعانتما نوكي الو «هلام فالتإ هيف نأل ؛ةرامعلا ىلع عنتمملا ربحي الف

 ىقبي ام ردقب اهترجأب اهرمعيف «هريغل وأ هل اهرجؤي مكاحلا نكل كلام الو رظان ريغ هنأل ؛نيكسلا هل نم ةراحإ

 كلذكف ءارقفلا ىلع ًافقو ناك نإو ؛نيكسلا هل نم ءاضرب الإ كلذ ىلع ديزي الو «فقاولا اهفقو يلا ةفصلا ىلع
 (حتف) ٤۷٤[ :قئاقحلا زمر].حصأ لوألاو ءزوحي ةياور يقو «هيلع تناك ام ىلع ديزي ال يح ةياور يف

 ءانبلا[(ييع) .اهوحنو بشخلاو بشحلاو رحآلا لثم فقولا نم ضقتنا ام نونلا رسكب] :هضقن فرصو

 عيب ترذعت نإف «هنيع ةداعإ رذعتت مل نإ فقولا ةرامع ىلإ مكاحلا هفرص فقولا نم ضقتنا ام يأ ضوقنملا

 .زوج ال هنيع ةداعإ نكمأ نإ هعيب نأ ف رهاظ وهو ءلدبملا فرصم ىلإ لدبلل افرص ةّمرملا ىلإ هنمث فرصو
 عافتنالاب لخي ال هتلقل مدهنملا ناك وأ نؤمل ترضحأ نأب ضقنلا ىلإ ةرامعلا جتحت مل نإو "هظفح الإ" :هلوقو

 ناوأ هيلع رذعتي ال يك ؛جايتحالا تقو ىلإ هنث كسمأو هعاب فاح نإف «هعايض فخي مل نإ ضقنلا ظفح

 (حتفو ئيع).ضقنلا مسقي ال امك فقولا يقحتسم نيب نمثلا مسقي الو «ةجاحلا



 فقولا ماكحأ "44 فقولا باتك

 إو «فقولا يقحتسم نيب همسقي الو «ج اتحيل هظفح الإو ,جيتحا نإ هترامع نإ
 ضقنلا مكاحلا مسقي ال يأ ضقنلا يأ هيلإ جتحي مل نإو كلذ ىلإ فقولا ةرامع ىلإ يأ

 )ش0 7 .حص هيلإ ةيالولا لعج وأ «هسفنل فقولا ةلغ فقاولا لعج
 هتايح يف

 مهل سيل هنأل :يقحتسم (نيعيط) .جاتحيل هنمث كسميو هعيبيف هعايض فاح اذإ الإ لبقتسملا يف هيلإ :ج اتحيل

 (ييع) .مهقح ريغ مهيلإ فرصي الف عفانملا يف مهقح امنإو هنم ءزج يف الو نيعلا ف قح

 ىلع وأ «نالفو نالف ىلإ هدعب نم مث «هتايح ةدم هيلإ عبرلا فرصي :هباتك يف لاق نأب :خإ فقاولا لعج نإو

 نأل زوجي ال :دمخم لاقو ةفقولا يف سانلل ابيغرت خلب خياشم هيلغو «فسوي يب دنغ كلذ زاج اهنيع تاهج

 ؛يزارلا لالبو يعفاشلا لاق هبو ءالطاب ناكف كلذ عنمي هسفنل اهضعب وأ ةلغلا طارتشاو «كلملا ةلازإب ةبرقلا

 ىلعو «هزاوج ىلع كلذ لدف «طرشلاب الإ كلذ لحي الو «هفقو نم لكأي ناك البلع هنأ يور ام :فسوي يبألو

 رايخللا كقاولا ط رش وأ ينام اغفر نركتو ءاش اذإ ىرخأ اضرأ ةي لدعم نأ كقارولا ظرش ول كالا اذه

 يسفن ىلع ةفوقوم ةقدص يضرأ :لاق نأب هسفن ىلع فقو ول اذكو 475/١[« :قئاقحلا زمر].مايأ ةثالث هسفنل

 نيكاسملا هب عفتني ال لاحب فقولا راص اذإ :دمحم نع "ىقتنملا" يقو تشع ام ىلإ اهتلغ ىلع ةقدص :لاق وأ

 (حتف) .يضاقلل الإ كلذ سيلو هريغ هنمثب يرتشيو هعيبي نأ يضاقللف

 ؛ىعاريف «ربتعم فقاولا طرش نأل ؛عامجإلاب زاج هسفنل ةيلوتلا فقاولا طرش اذإ يأ :هيلإ ةيالولا لعج وأ

 دنع هل ةيالولاف ءدحأل اهطرتشي مل نإو «هدنع طرش ميلستلا نأل ؛ةيالولا هل نوكت مث هملسي دمحم دنع نأ ريغ

 هسفنل ةيالولا طرتشي ملو ءادبأ هلل ةفوقوم ةقدص هضرأ لعج اذإ "سانجألا" يفو دمحم فالح فسوي يبأ

 نأ الإ هل ةيالو ال :"ريبكلا ريسلا" يف دمحم لاق :لاق مث ءطرتشي مل وأ كلذ طرتشا «فقاولل ةيالولاف «هريغل الو

 175/١[ :قئاقحلا زمر] .هسفنل هطرتشي
 :لئاسم "هعابتا بجي فقاولا طرش" :مهلوق نم اونثتسا مهنأل ؛عبتي اربتعم فقاولا طرش لك سيل هنأ ملعا مث

 رجوي ال نأ طرش ول :ةيناثلا «هدي نم فقولا عزني ال نأ فقاولا طرش نإو عزني نئاخلا نأ نئملا يف أي ام :ىلوألا

 نود ةفلاخملا يضاقللف ءارقفلل عفن ةدايزلا يف ناك وأ ةنس هراجيتسا يف نوبغري ال سانلاو «ةنس نم رثكأ هفقو

 نم لأسي نم ىلع ةلغلا لضافب قدصتي نأ طرش :ةعبارلا «لطاب نييعتلاف «هربق ىلع أرقي نأ طرش :ةئلاثلا «رظانلا

 نم ةميقلا عفد ميقللف «موي لك انيعم امحل وأ ًازبع نيقحتسملل طرش :ةسماخلا «هطرش عاري مل ءاذك دجسم

 طرش :ةعباسلا ءايقت املاع ناكو «هيفكي ال ناك نإ مامإلا مولعم ىلع يضاقلا نم ةدايزلا زوجت :ةسداسلا ءدقنلا

 (حتف) .هكلمي ال يضاقلا ريغو «حلصأ ناك اذإ لادبتسالا يضاقللف «لادبتسالا مدع

 (ييع) .عامجإلاب زئاج وهو اهيلع رظنلا وهو فقولا رومأ ىلع يلوتلا :ةيالولاو ,طرشلاو فقولا يأ :حص



 ناخلاو دجسملا ماكحأ يف لصف 4 فقولا باتك

 زنی ال نأ طرش نإو أ اك انئاخ كي
 هباتك يف فقاولا ي رس “ءر يصول 02 ر

 ETE سانلل نذأيو «هقیرطب هكلم نع هزرفي ىتح هنع هكلم لزي م ادجسم ىنب نم
 E دجسملا دحسملا نع يفابلا

 ىلع بجي «فقولا ىلع نومأم ريغ ًامهتم ناكو هسفنل ةيالولا فقاولا طرش ول يأ :خلإ انئاخ ول عزنيو
 وأ «رمخلا برشك قسف هب رهظ وأ «فقولا رمأب مايقلا نع زجع ول عزني اذكو «هدي نم فقولا عزن يضاقلا

 اذإ هنإف] :يصولاك .ةنايخ هنهر اذكو «غوسم الب فقولل هعيب ةنايخلا نمو ءءايميكلا يف هسفن لام فرصي ناك

 .راغصلل ارظن انئاخ ناك اذإ يصولا جرخي نأ يضاقلل نأ امك يأ [ (نييع) .هنم عزني نومأم ريغ ناك

 ريغ ناك اذإ هنم عزني «هدي نم فقولا عزني ال نأ هباتك يف فقاولا طرش ولو يعي هلبق ام. لصتم :طرش نإو
 (حتف «نيع) .عزتلا مدع طرش لطبيف «عرشلا مكحل فلاخم طرش هنأل ؛نومأم

 (ييع) .لطبيف عرشلا مكحل فلاخم طرش هنأل ؛ناطلسلا الو يضاقلا هعزني ال نأ طرش ينعي :عزرسبي ال نأ

 ةفلاخم دجسملا ماكحأ تناك امل 575/١([ :قئاقحلا زمر).اهوحنو ةربقملاو ناخلاو دجسملا ماكحأ نايب ف]: لصف

 مكح اذإ الإ هكلم نع جرخي ال فقولا نأ مامإلا بهذم ىلع ةفلاخملاو « ةدح ىلع لصفب اهركذ ةقباسلا ماكحألل

 :لوقي هنأ فسوي يبأ بهذم ىلعو «مكحلا هل طرتشي ال ثيح دجسملا فالخب ةيراعلاك هدنع زوج هنأل ؛مكاح هب

 اعاشم ةربقملاو دحسملا فقو متي ال هنإف «ةربقملاو دجسملا يف هفالخب ًاقلطم فقولا ةحص نم عنمي ال عويشلا نإ

 ميلستلا نودب فقولا متي ال :لوقي هنأ :دمحم بهذم ىلعو «عامجإلاب لمتحي ال امو ةمسقلا لمتحي اميف ًاقلطم

 (حتف).لكلا دنع فقولل افلاخم دجسملا راصف «ميلستلا دوجو ىلع همامت فقوتي ال ثيح دجحسملا فالخب

 دجسملا يف بلاغلا ذإ ؛بلاغلا رابتعاب دييقتلا اذهو «"ىلاعت “ل كم خسنلا ضعب يقو ف ىنب نم

U U nراق نع هيتس نأ ل راح هك بطعام :  

 (ييع ؛حتف) .رهاطب ولو
 اقيرط هل لعجي نأب :هكلم نع .هقيرط عم هكلم نع زيمتلاو زارفإلاب الإ ىلاعت هلل صلخي ال هنأل :هزرفي ىتح

 ميلستلا رذعت اذإف «دمحمو ةفينح يبأ دنع ميلستلا طرتشي هنأل ؛فقاولا نذأي نحو يأ :نذأيو .نيملسملل اماع

 زمر] .فقولا فاللخب ةفينح يبأ دنع توملاب قيلعتلا الو ‹يضاقلا ءاضق هيف طرتشي الو «هماقم هيف ةالصلا موقت

 (حتف) ٤۷٦/١[ :قئاقحلا



 ناخلاو دجسملا ماكحأ يف لصف ۲4٦ فقولا باتك

 وأ بادر هک اسم اوج نفو .هکلم لاز دحاو هيف ىلص اذإف ,هيف ةالصلاب

 سانلل نذأو ا هراد ذختا وأ و ا ىلإ هباب ا 3
 وف ي

 ذحختملا وأ لعاجلا اذه

 دحاولا ةالصب يفتكي يأ :خا ىلص اذإف (سم) .ادبأ هيف اولص :سانلل لوقي نأب دحسملا يف يأ :هيف ةالصلاب

 ناذأب اره ةعامج ةالضلا طرتشي هنأ :امهنعو «دمحمو ةفينح يبأ نع ةياور يف ادجسم هنوكو كلملا لاوزل

 لجر وهو اوشو امام هل' لب ولو اكس و ال .ةماقإ لو اذا الب ناك وأ ريم ناك ل ماقا

 هتلعج" :هلوق درجمم هكلم لوزي :فسوي يبأ دنعو ا د انف «ةماقإو ناذأب هيف ىلصف «دحاو

 ةياور يفو «دمحأو يعفاشلا دنع الإ ةثالثلا تلاق هبو قاتعإلاك راصف طرشب سيل هدنع ميلستلا نأل ؛"ًدجسم

 يف فقاولا ريغ :دحاو (حتف) 475/١[ :قئاقحلا زمر].انباحصأ دنع طرتشي الو «"تفقو" ظفل ركذ طرتشي

 :ةيسرافلاب هل لاقيو «برعم ديربتلل ضرألا تحت تيب وهو نيسلا رسكب :بادرس .ىثنأ وأ او حصألا

 (ييع) .هراد طسو يف هذختا يذلا دجسملا يف يأ :هيف لوحخدلاب (يشحم «نيكسم) .هناخن هتو هبادرس

 .هيف دبعلا قح ءاقبل هب صلخي مل هنأل ؛هتوم دعب]:هنع ثرويو .هتايح يف دجسملا اذه عيب يأ :هعيب هل

 ؛تيب دجسملا قوف ناك اذإ امأو «بادرسلا بحاصل كلم هضرأ نألف ؛بادرس هتحت ناك اذإ امأ [(نييععط)

 اذإ امأو ءاقافتا هنذإ ريغب هنهوي امو ءانب ثدحي نأ نم هعنمي نأ هل ناك يح لفسلا يف ًاقح ولعلا بحاصل نألف

 دجسملا نأشو «ىلاعت هلل اصلاح نكي ملف «عنملا قح هل ناكف «هبناوجب طيح هكلم نألف ؛ًادجسم هراد طسو ذختا

 ةفاضإلا ةدئافف «هل ءايشألا لك نأ مولعمو (08:نملا) هلل َدِجاَسَمْلا ناول :ىلاعت لاق ءًاصلاخ نوكي نأ

 .هاوس نم لك قح عاطقناب وهو «ىلاعتو هناحبس هب هصاصتخا
 .سدقملا تيب دجسم يف امك دحأل هيف كلم ال ذإ ؛زاج دجسملا حلاصمل ولعلا وأ بادرسلا ناك ول :انلق همث نمو

 ؛رضي ال دجسملا قوف مامإلل أتيب فقاولا ىب ول امكو ءدجسملا حلاصمل لب ءدحأل كولمع سيلو بادرس هتحت نإف
 ادجسم لفسألا نوكي نأ زاحأ هنأ :ةفينح يبأ نعو :يييعلا لاق ءدجسملا مامت لبق ناك ثيح حلاصملا نم هنأل

 ميظعت الو «مظعم دجسملا نأل ؛هسكع :دمحم نعو «هسكع رجي لو ءدبأتي وهو ءلصأ لفسألا نأل ؛ًاكلم ىلعألاو

 قيض ىأرو دادغب مدق نيح نيهجولا زاجأ هنأ :فسوي يبأ نعو ءسكعلا فالخب «نكسمو لغتسم هقوف ناك اذإ
 رابع انجم هاد طوب نيا وإ هلأ دقو كسرت: يأ نقر ي فف نخ هلع هدم فو كاا

 هيف لحد «قيرطلاب الإ كيبل و نديم هنوكب يضر امل هنأل ؛مظعألا قيرطلا ىلإ هباب لزعي مل نإو دكت

 دنع فقولا فالخب «هنع ثروي ال اذكو «هعيب الو «هيف عوحرلا هل سيل ًادجسم هضرأ ذختا ولو «ةرورض قيرطلا
 (حتف) ٤۷۷/١[ :قئاقحلا زمر].مكاحلا هب مكحي مل ام هيف عحري :ةفينح يأ



 ناخلاو دجسملا ماكحأ يف لصف م4 فقولا باتك

 ,مكاح هب مكحي يح e a وا طابور ال انين كك قع POTN نق دقف نا طاق نا انا وأ ةراقسا يع

 .هسكعك حص ادجسم قيرطلا نم ءيش لعح نإو
 قيرطلاب رضي مل اذإ

 (صم) .ودعلا ءازإب رغفلا يف ةازغلا ةماقإل اناكم يأ :ًاطابر (ندعم) .ةراملل قيرطلا ىلع ئبي ام وهو :ًاناخ وأ

 .ىتوملل ةربقم هضرأ لعج وأ يأ :ةربقم وأ

 مكحب مزلي ةيراعلاك فقولا هدنع نأل ؛ةفينح يبأ دنع اذهو [ءايشألا نم ركذ امع يأ ]:خلإ هنع هكلم لزي مل

 ذإ ؛لوقلاب هكلم لوزي :فسوي يبأ دنعو «هلبق عوحرلا هلو «هدعب مزليف «توملا دعب ام ىلإ ةفاضإلاب وأ مكاحلا

 ءطابرلاو ناخلا اونكسو «ةياقسلا نم سانلا ىقتسا اذإ :دمحم دنعو «مزال فقولاو ءطرشب سيل هدنع ميلستلا

 ىفتكيو ءانلق امه كلذو «هعون ميلست طرتشيف «هدنع طرش ميلستلا نأل ؛اهنع هكلم لاز «ةربقملا يف اونفدو

 هذه لثم. عافتنالا يق قرف ال مث «فراعتلاو ىولبلل ؛امهوق ىلع ىوتفلاو ءسنجلا لك لعف رذعتل ؛دحاولاب

 جاحلا ىلإ اهتلغ فرصتل ًاضرأ فقو ول يح ءءارقفلل الإ زوجي ال ثيح «ةلغلا فالخب ءريقفلاو ئغلا نيب ءايشألا

 (ييع «صلختسم) .مهنم غلا ىلإ فرصي ال ملعلا ةبلط وأ ةازغلا ىلإ وأ
 .اهوحنو ةياقسلا نم ركذ ام. يأ :هب مكحي

 ضئاحلاو بنجلا الإ رفاكلا تح هيف ري نأ دحأ لكل زوجيف ًاقيرط دحسملا ضعب لعج نأب] :هسكعك حص

 نم عسوي نأ زاح «عستيل ناكم ىلإ اوجاتحاو ءدجسملا قاضو ءادجسم موق نب اذإ :هانعم [(ط) .ءاسفنلاو

 لهأ فراعتل ؛سانلل رمم دجسملا يف لعج اذإ اذكو «قيرطلا باحصأب كلذ رضي ال نأ طرشب ةماعلا قيرط

 نأل ؛باودلا هيف اولحدي نأ مهل سيلو «ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا الإ هيف رمي نأ دحأ لكلف «عماوجلا يف راصمألا

 ءرخآ عضوم نم هعسوت نكمي ال نأ وهو ؛«ةرورضلا دنع رخآلاب امهدحأ ناصقن ربجيف «ةماعلل دجسملاو قيرطلا

 ىلع دجسملا قاض اذإ اذه ىلعو «لتاقملاو سردملاو يفملاو يضاقلاك نيملسملا ةلمعل لاملا تيب فرصك راصف

 نيضرأ اوذحأ مارحلا دجسملا قاض امل ةباحصلا نأ يور املا ةاهرك ةميقلاب هنضرأ دوت لرل ضرأ هنو سانلا

 (ييع ءصلختسم) .مارحلا دجسملا يف اودازو «ةميقلاب اهاحصأ نم هركب



 عيبلاب قلعتي ام 4۸ عويبلا باتك

 عويبلا باتك
 : ل ا ا ءيضارتلاب لاملاب لاملا ةلدابم وه
 ًاعرش عيبلا 2

 مسا وهو ردصم هنأل ؛ئثي الو عمجي ال عيبلا نأ :لصألاو «"عيبلا باتك" خسنلا ضعب يفو] :عويبلا باتك

 لوانتي سنج مسا عيبلا [(نيع) .ةلدابملا قلطم ةغللا يف وهو «هتحت يلا عاونألا ىلإ رظني هعمجي يذلاو «سنج

 ءردصم هنأ :يناثلا «ةفلتخم فانصأ تاعيبملاو «عيبملا نعم. عيبلا نأ :لوألا :نيهحول هجوم هعمجف ءريثكلاو لياقلا

 تادابعلا نم فنصملا غرف املو «هتقيقحل ال هعاونأ نايبل باتكلا اذهو «عاونألا ىلإ ارت تج قدحلاو ةف

 وأ هكلم نع هجرحأ اذإ اذك عاب :لاقي دادضألا نم عيبلاو اغرق وحرك هن ؛عيبلا مدقو «تالماعملا يف عرش

 ءارشلا وه هنع يهنملا نأل ؛"هيخأ عيب ىلع عيبي الو هيأ ةبطخخ ىلع لحرلا بطخي ال" :اكتفع لاق امك هيف هلخدأ

 .هسفنب نيلوعفم ىلإ ىدعتيو «"عاتبي ال" يراحخبلا ةياور ليلدب عيبلا ال
 رابتعابو ءلطابو دسافو فوقومو ذفان :هسفن رابتعاب هعاونأو «لوألا لوعفملا ىلع "ماللا" وأ "نم" لحدت دقو
 «نيدلاب نيدلا عيب يأ فرصو «نيعلاب نيدلا عيب يأ ملسو «نيعلاب نيعلا يأ دبعلاب بولا عيبك ةضياقم :عيبملا

 عيبلا وهو :ةيلوتو «لوألا نمثلا ىلع ةدايزب عيبلا وهو :ةحبارم نمثلا رابتعابو «ةقلطملا نامتألاب نيعلا عيبك قلطمو
 هيلع ناقفتي يذلا نمشلاب عيبلا وهو :ةمواسمو «لوألا نمثلا نع ناصقنلاب عيبلا وهو :ةعيضوو «لوألا نمثلاب
 .لوبقلاو باجيإلا :هنكرو
 نيفرطلا ىلوتي ال دحاولاف «ددعتلاو «ةبارق وأ ةيصو وأ ةلاكوك كلم نع ةنئاكلا ةيالولاو زيمتلا :دقاعلا ف هطرشو

 ميلستلا رودقم هسفن يف اكو لم اموقتم الام عيبملا نوكي نأو ءرخآلا مالك امهنم لك عامسو «يضاقلاو بألا الإ هيف
 ىلع ىلاعت هلل مولعملا ءاقبلا قلعت :هببسو «نوهرملاك عئابلا ريغل قح عيبملا يف نوكي ال نأو «لاحلا يناث ينو «لاحلا يف
 هللا لاق ءدادضألا نم كلذك ءارشلاو «عنامل الإ ءادتبا فرصتلا ىلع ةردقلا وهو «كلملا :همكحو «ليمج هحو

 (حتف «ئيع) .هوعاب يأ (٠۲:فسوي) سحب نشب هوشو :ى اعت
 تقول هراحخدا نكميو عبطلا هيلإ ليم ام لاملاو «حاكنلاو ةراحإلا ج رخف لاملاب لاملا كيلمت يأ ] :لاملاب لاملا ةلدابم

 سيل امف «ضوعلا طرشب ةبملا وأ عربتلا قيرطب امها, نيلجرلا ةلدابم دري الف «ةراجتلا قيرطب يأ [(حتف) .ةحاحلا

 لومتب تبثي امنإ ءيشل ةيلاملا ةفصف «لادبتسالاو سفانتلا هيف يرجي ام لاملاو ءءاقب همكح يف ناك نإو ءادتبا عيب

 دارملاو ,موقتك, سيل نكل لام رمخلاف ءاعرش هب عافتنالا ةحابإب تبثي ءيش ةميقلاو «هايإ ضعبلا لومتب وأ سانلا لك

 .عضبلاب لاملا ةلدابم حاكنلاو «عفانملاب لاملا ةلدابم ةراحإلا نأل ؛حاكنلاو ةراحإلا جرخف «كيلمتلا ةلدابملا نم

 اعبي توكي ال ضا الي ةلدانلا تدحو نإف «ذفانلا عيا نايب ضرغلا ذإ ؛هركملا عيب ؛ جرخيل هب ديق :يضارتلاب

 کنم ٍضاَرَت : 8 ةناكف نورك نأ ألا ! ٍلِطاَبْلا کرا اولكأت ال اونم ا اي :ىلاعت هلوقل ؛ًايعرش

 (حتف «يئيع) (۲۹ :ءاسنلا)



 عيبلاب قلعتي ام 19 عويبلا باتك

 O طاعتبو «يضملل اعضو لوبقو باجيإب مزليو

 رخآلا ىلإ نيدقاعتملا دحأ مالك مامضنا نع ةرابع :داقعنالا ءامزال ًاداقعنا عيبلا دقعني يأ :لوبقو باجيإب مزليو

 نوكي نيح «لوبقلاو باجيإلا دنع لحما يف رهظي عيبلاب يعرشلا رثألا يأ ءاعرش لحما يف هرثأ رهظي هحو ىلع
 ؛ًاباجيإ يمس امنإو ءيرتشملا وأ عئابلا بناج نم ناك ءاوس ًالوأ هب ظفلتي ام :باجيإلاو «فرصتلا ىلع ارداق دقاعلا

 عيب نايب ضرغلا ذإ ؛هوركملا عيب جرخ] :باجيإب (حتف «ةيافك) .هبحاص ىلع اباوج تبثأ يأ بحوأ هنأل
 لوبقلا نأ هنم رهظو «تيرتشاو تعب :امطوق نم نيدقاعتملا دحأ نم مدقتي امع ةرابع وهو [(سايلإ الم) .ذفانلا

 (ةيافك) .امهنم رخأتي امع ةرابع

 ناك اذإ دقعلا مزلي يأ [(ىبلج) .البقتسم امهدحأ ناك اذإ دقعني الف يضاملا ةغيصب يأ ] :يضملل اعضو

 يف ءاشنإ رابخإلا ربتعي عرشلا نأل ؛"تيرتشا" :يرتشملاو "تعب" :عئابلا لوقك يضاملا ةغيصب لوبقلاو باحيإلا

 كيلمتلا نع نائبني نيظفلب دقعني لب «كلذك سيلو لاحب دقعني ال هنأ هاضتقمو «هب دقعنيف «دوقعلا عيمج

 .حصألا يف ةينلاب لاحلا يف دقعني نكل «لاحلا وأ يضاملا ةغيص ىلع كلمتلاو

 جاتحي الف لاحلا يف ةقيقح ءاهقفلا دنع عراضملاو «ةيلصألا تاعوضوملا يف ال تالمتحملا يف لمعت امنإ ةينلا :ليق نإف
 كع يبلا نأل ؛يضاملا ظفل وه اهيف ةيعرشلا ةقيقحلاو «عويبلا ريغب ةصتخم لاحلا يف ةقيقح هنوك نإ :انلق .ةينلا ىلإ

 لمتحي ام يف اذهو «ةينلا ىلإ جاتحي زاحم اهيف عراضملاو «هدوجو ققحت ىلع لدي يذلا يضاملا ظفل هيف لمعتسا

 نورقملا لابقتسالل ضحمت ام امأو «ةينلا ىلإ جاتحي الف "نآلا كعيبأ"ك لاحلل ضحمت ام امأ لابقتسالاو لاحلا

 نم ناك نإو ادعو ناك عئابلا بناج نم ناك نإ لبقتسملا ظفل نأل ؛هب دقعني الف رمألا وأ فوس وأ نيسلاب

 امهنم دحاول رايخ الف يضاملا ةغيصب لوبقو باجيإب دقعلا مزل الو ءاباجيإ ال ًايلطو ةمواسم ناك يرتشملا بناج

 دري «سلجملا يف رايخلا نيدقاعلل لب «لوبقلاو باجيإلاب دقعلا مزلي ال :يعفاشلا لاقو «ةيؤر مدعب وأ بيعب الإ
 .دمحأ لاق هبو «"اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيابتملا" :8فع هلوقل ؛هبحاص ءاضر نودب دقعلا

 رخآلا قح لاطبإ مزلتسي امهدحأل رايخلا تابثإو «يرتشملا كلم يف عيبملا لخدو «نيبناحلا نم مت دق دقعلا نأ :انلو

 ءامهدحأ بجوأ اذإ هنإف «لوبقلا رايح ىلع لومحم ثيدحلاو ,"مالسإلا يق رارض الو ررض ال" :اكتفع هلوقل ؛يفتنيف

 ةلاح ناعيابتم امهفإف «هيلإ ةراشإ ثيدحلا ظفل فو ءرخآ لمع يف اذحأي ملو «سلجلا يف اماد ام رايخلا امهنم لكلف

 اذه ىلع قرفتلا نوكيف «نيبراضتملاو نيبذاحتملا لثم نيلعافلا ءامسأ رئاسك ازاحب هلبق وأ هدعب امو «ةقيقح عيبلا
 ١/[ :قئاقحلا زمر].لوبقلا لبق باحيإلا دعب نادبألاب قرفتلا وه :فسوي وبأ لاقو «دمحم ليوأت اذه «لاوقألاب

 يحخركلا نعو «حصألا يف ًاسيفن وأ ًاسيسح ناك ءاوس اقلطم لوانتب اضيأ عيبلا مزليو يأ :طاعتبو (ةيانع «حتف)
 باجيإلا نأل ؛ًاقلطم يطاعتلاب عيبلا دقعني ال :يعفاشلا دنعو «دمحأ لوق وهو سئافنلا نود سئاسخلا يف كلذ زاوح
 - «يطاعتلا يف يضارتلا دحو دقو ءظفللا ةروصب ال اضرلا رابتعاب دقعلا زاوح :انلق «عيبلا ناكرأ نم لوبقلاو



 عيبلاب قلعتي ام Y0 عويبلا باتك

 فصوو «ردق ةفرعم نم ذب الو ,باجيإلا لطب لوبقلا لبق سلحا نع ماق يأو

 1 ا EEE «راشم ال راشم ريغ نم

 لد يطاعتلاو «يضارتلا ىلع امهتلالدل ؛هماقم لوبقلاو باجيإلا ميقأ انطاب ناك امل هنأ الإ «بابلا يف ربتعملا وهو =

 نم عفدلاب متي :ليق «يطاعتلا هب متي اميف اوفلتحا مث «دقعني مل اضرلا مدعب هعم حرص ول نح ءامهنم اضرلا ىلع
 (ةيافك «حتف) [۳/۲ :قئاقحلا زمر] .عيبملا ميلستب يفتكي هنأ ىلإ دمحم راشأو «نيبناجلا

 رئاسك هب لطبيف «عوحرلاو ضارعإلا ليلد مايقلا نأل] :باجيإلا لطب .نيدقاعتملا نم دحاو يأ يأ :ماق يأو
 لطب باجيإلا دعب سلجملا نع نيدقاعتملا دحأ ماق اذإ يأ [هدعب لوبقلا ةيالو رحآلل ىقبي الف «ةلدابملا دوقع

 ىلع قتعلاو علخلا فالخب «ةلدابملا دوقع رئاسك هب دقعلا لطبيف «عوحرلاو ضارعإلا ليلد مايقلا نأل ؛باحبيإلا
 دنعو «مايقلاب لطبت ال ناميألاو طرش لوبقلاو امهتهج نم نيمي هنأل ؛ىلوملاو جوزلا مايقب لطبي ال ثيح «لام

 ءركفتلاو يّدرتلا ىلإ جاتحي دقاعلا نإ :انلق ءروفلا ىلع وه لب سلجملا رخخآ ىلإ دتمب ال لوبقلا راي :يعفاشلا
 امو :ىلاعت لاق «صنلاب عوفدم وهو «نّيب جرح يعفاشلا لاق اميفو «ةدحاو ةعاسك سلحملا تاعاس لعجيف

 عر [4 27/١ :قئاقحلا زمر] (۷۸:جحلا» جرح نمل يف مكمل

 «نمثلا رادقم ةفرعم اهيف طرتشي ا ا كوب اهيلإ را ريع اولا تناك اذإ يأ :خلإ دب الو

 نأل ؛اهنم دبال نيذه ةفرعمو «عيبملاك وهف هريغ امأو «ريناندلاو مهاردلا وهو قلطملا نمثلا نمثلاب دارملاو

 ةفرعمف «ةعزانملا ىلإ يضفت امهتلاهج نأل ؛نمثو عيبم ردق يأ :ردق (يدنحرب «ييع).ةعزانملا ىلإ يضفت امهتلاهج

 (حتف « ْييع) .ريناند ةثالثو مهارد ةسمخك نمشلا ةفرعمو «ريعش زيفقو ةطنح ركك عيا ردق

 «عيبملا نود طقف نمثلا يف طرش فصولا ةفرعم نأب رعشت نمثلا ىلإ فصولا ةفاضإ نأ ملعا :نمث فصوو

 ءامهنم دحاول هفضي مل و اقلطم ردقلا ركذ اذهلو «نمثلاو عيبملا نم لكل ةبسنلاب هنإف ؛ردقلا ةفرعم طارتشا فالخب

 ف ةيدمقلا ةايعألا اننا انيق وأ اهريغب تلبوق ءاوس ادبأ نامثأ ريناندلاو مهاردلا نأ ملعا مث

 نإف «عيبمف ًانيعم ناك امو نمث ةمذلاب ًافوصوم ناك امف اهلاثمأب وأ تاعيبم يهف دوقنلاب تلبوق نإف ةيلثملا نايعألا

 دوقع يف نييعتلاب نيعتت ال اأ دوقنلا مكح نمو «نمث وهف "ىلع" وأ "ءابلا" هبحص امف ًانيعم امهنم لك ناك
 .ةضواعم سيل دقع لك يف اذكو «تالاكولاو تانامألاو بوصغملا يف لب تاضواعملا

 امنوا انف تناك اوم اهلا نا ريغ تاک اذإ ضاوعألا نأ :لصاحلاو «ردقو نمث ةفص رجلاب :راشم ريغ

 ملسملا يف امك ةعزانملا ىلإ يضفت امهتلاهج نأل ؛هفصوو نمثلا رادقم ةفرعمو عيبملا يف رادقملا ةفرعم اهيف طرتشي

 (حتف «ئيع) .ملسلا دقع زاوح طرش هيف ملسملا ردق ةفرعم نإف هيف

 يضتقيو «عفرلاب ىزغلا سمشلا هطبض [(ط) .ةراشإلاب ةلاهجلا يفنل هيلإ راشم يف كلذ طرتشي ال يأ ] :راشم ال
 - «هيلإ راشم وه يذلا هفصوو نمشلاو عيبملا يف ردقلا ةفرعم ىلإ جاتحي ال :لاق ثيح اضيأ نيعلا مالك عفرلا



 عيبلاب قلعتي ام "؟هأ عويبلا باتك

 ,دوقنلا فلتخا نإو «بلاغلا دقنلا نع هقلطمو .مولعم لجأبو لاح نمشب -
 لحأ الب يأ ماللا ديدشتب

 ل OO E NTO OEY عابيو ءاهدحأ نيبي مل نإ دسف

 نأل ؛عيبملاو نمثلا نم هيلإ راشملا يف فصولاو ردقلا ةفرعم ىلإ جاتحي ال هنأ :لصاحلاو ءرجلاب يزارلا هطبضو =

 يوبرلا فالخب ءزاوحلا عنمت الف ةعزانملا ىلإ يضفت ال كلذ دعب هفصوو هردق ةلاهجو «فيرعتلا بابسأ غلبأ ةراشإلا
 (حتف) .انوزوم وأ اليكم ناك اذإ ملسلا لام سأر فالخبو ءابرلا لامتحال افازج زوجي ال ثيح هسنجب عيب اذإ

 ءادأل ناك اذإ عيبلا حصي يأ [(ط) .ردق امهعمجي ملو هسنج فالخب ناك اذإ لحأب لحوم يأ ] :مولعم لجأب

 كابتلا ْمَدَحَو ميلا هللا َلَحَأَو» :ىلاعت هلوقل ؛ردق امهعمجي ملو هسنج فالخب عيب اذإ :هانعمو «نيعم لحأ نمشلا

 سيلو ةشئاع نع هيلع قفتم هعرد نهرو «لجأ ىلإ يدوهي نم ىرتشا هنأ :اتلع هنعو «لصف ريغ نم (٠۲۷:ةرقبلا»
 لحألا ىلإ عيبلا نأل ؛مولعملاب لحألا ديقو ءابوث ناك عيبملا :ليقو ءاماعط ةيادملا بحاص جردأف عيبملا ركذ هيف

 هردق يف وأ هركنمل لوقلاف لحألا لصأ يف افلتحا ولو «عئابلا ال يرتشملا توم لحألا لطبيو دساف لوهجملا

 (حتف) .نيهجولا يف يرتشملا ةنيب ةنيبلاو لقألا يعدملف
 :لاق نأب هردق ىم نأ دعب نمثلا فصو ديق نعو دلبلا ديق نع اقلطم نوكي نأ دارأ نمثلا يأ ] ا هقلطمو

 يأ دلبلا دقن بلاغ ىلع ناك ةفصلا نود ردقلا ركذ نأب عيبلا يف نمثلا قلطأ نمو يأ [(ينيع) .الثم مهارد ةرشع
 اه لماعتي وأ امي لماعتي ال ىرحأ مهارد دوجو عم هب لماعتملا وه ناك ءاوس «هدلب يف هب لماعتلا ىلإ عيبلا فرصني
 دقعلا دلب دارملاو صنلاب مولعملاك فرعلا يف مولعملا نأل ؛دلبلا يف يأ :بلاغلا (حتف) .الماعت رثكأ اهريغ نأ الإ
 (ييع «ط) .ةفلتخم ةيلاملا فو ءاوس جاورلا يف تناكو دلبلا يف :دوقنلا فلتخا (ئيع «ط) نيدو

 ةيضفملا ةلاهجلل e واو :خل نيبي مل نإ دسف

 ياش مهاردلا يأ عفد رانا ئرتقملاف ءا ورو ةيلاما توقنا مهاردلا نأ :لوألا :ةيعابر ةلأسملاو «ةعزانملا ىلإ

 ىلإ فرصنيف «طقف ااو تفلتحا :ةثلاثلا ءدلبلا دقن بلاغ ىلإ فرصنيلف اووف ةيلام تفلتحا :ةيناثلا

 (حتف) .ناملا قوطنم وهو عيبلا دسف ءاحاور توتساو ةيلام تفلتحا :ةعبارلا «جورألا

 رحبلا يو :حإ عابيو (ط) .هيلإ فرصني جورأ دوقنلا ضعب ناك نإو عئابلا هب ىضريو سلحبلا يف :اهدحأ
 ثلثم "افازج"و «ليكلا ثيح نم يأ زييمت "اليك"و «قيقدلاو ةطنحلا صخي ال ماعطلا نأ ىلع ىوتفلا ]١/٤۲۷[:

 ؛عومسملا وه ميحلا رسكب هنأ بدألا حاتفم نع يومحلا ديسلا لقنو ءمضلا ىلع رهنلاو رحبلا يف رصتقاو ميجلا
 عيبملا ةروريص نأل ؛ةفزاحم هسنج فالخب هعاب اذإ حصيو «نزو الو ليك الب نوكي ام ءارشلاو عيبلا يق فازحلاو

 ءابرلا لامتحال ؛زوجي ال ةفزاحم هسنجب عاب نإو «ةلاهجلا عفت ترت ةراشإلاب هنألف ةفزاحلا ف امأو رهاظ ةلياكملاب امولعم

 «عاص فصن ابرلا لام نوكي ام ىدأ نأل ؛عاصلا فصن نود ام وهو اليلق ناك وأ «سلجلا يف امهيواست رهظ اذإ الإ

 (حتف) [5/؟ :قئاقحلا زمر] .مارح هنم ليلقلاف هريثك مرح ءيش لك :لاقو «نيترمتلاب ةرمتلا عيب هرك هنأ دمحم نعو



 عيبلاب قلعتي ام of عويبلا باتك

 عاص لك «ةربص عاب م م ءار ءقازجو اليك ماعطلا

 امهيف رايخلا يرتشمللو فرعي مل يأ ليكلا ثيح نم يأ

 لكلا يف ديسف يهردب عارذ وأ ٍةاش لك ءابوث وأ ةلث عاب ولو عاص يف حص «مهردب
 5 عارذ لك يأ مهردب

 عابي يأ :افازجو (ندعم) .امهلاثمأو صمحلاو سدعلاك بوبح لكو ءاهقيقدو ةطنحلا فرعلا يف وهو :ماعطلا

 عيبملا ريصي امهنم لكب نأل ؛نزو الو ليك الب صرخلاب ءيشلا ذخأ وه «فازگ برعم ميحلا رسكب «افازج اا

 [ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلا هذه نأل] :هنيعب .هنيعب ءانإب ماعطلا عابيو يأ :ءانابو (ندعم «نيع) اهيل

 سبكني ناك اذإ امأو «فزخلاو ةعصقلاك طسبني الو ضبقني الو «سيبكتلاب سبكني ال ءانإلا ناك اذإ اذهو

 هعاب اذإ اذكو «تتفتي رجحلا ناك اذإ اذكو «هيف لماعتلل ؛اناسحتسا ءاملا برق يف الإ «زوحي الف ةفقلاو ليبنزلاك

 الو ءرجح نزوب زوج ال عيبا نأ :ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو ,خيطبلاو رايخلاك فح اذإ فخي ءيش نزوب

 اهنإو: ديلا رام ريغ وكي نأ هزاوج طرشو «فازح اذه نأل [ه/7 :قئاقحلا زمر].هرادقم فرعي ال ءانإب

 (نيكسم) .ناصقنلاو ةدايزلا لمتحي ال اميف ةلأسملا نأل ؛ركذلاب ءانإلاو رجحلا صح

 (حتفءط) .نزوو ليك الب ماعطلا نم ةلمج يه مضلاب ةربصلا :ةربص

 يمسي نأ الإ دحاو] :عاص يف حص (يييع) .ةربص نم عاص لك عاب يأ «"ةربص" نم لدب بصنلاب :عاص لك

 قرفتل ؛يرتشملل رايخلا عم ءلوهجم يقابلاو مولعم هنأل ؛ةفينح يبأ دنع دحاو عاص يف عيبلا حص يأ [اهناعيص ةلمج

 «هردق ةفرعم ىلإ جاتحي ال هيلإ راشملاو «ةراشإلاب مولعم عيبملا نأل ؛لكلا يف زوجي :الاقو «عئابلا نود هيلع ةقفصلا

 ءلوهجم نمثلا نأ :هلو «ةعزانملا ىلإ يضفي ال كلذك وه امو «سلجلا يف هاليكي نأب اهعفر ءامهديب نمثلا ةلاهجو

 عيبلا ةحص بحوي ال ةلاهجلا ةلازإ امهديب نيدقاعلا نوكو هيف حصف «دحاولا زيفقلا يف ةلاهج الو ءدسفم كلذو

 مرام راسل كرد ةمالع فاقلا نوكسب وهو «همقرب بوثلا عيب زاوج مدع ىلع عامجإلا ةلالدب ءاهتلازإ لبق

 یم” نإف ی ىلع ا ريصتت نر هيو ءامهوق حيجرت "ةيادملا" رهاظو ءاهتلازإ عئابلا ديب نأ عم نمثلا نم عيبلا هب

 (حتف «ييع) .يرتشملل رايخلا تبثو «عيبلا حص سلجملا يف ةربصلا ليكوأ ناعيصلا ةلمج عئابلا

 معي مكحلاو «منغلا عيطق ةغللا يف يهو [منغلا نم عطقلا يه :ماللا ديدشتو ةثلثملا ءاثلا حتفب] :ةلث عاب ولو
 .توافتم يددع لك اذكو «يناوألا نم عونصملاك ررض هضيعبت يف ام لكو «رقبلاو لبإلا

 لوانتت هاهتنم ملعي مل ام ىلإ تفيضأ يم "لك" ةملك نأ هدنع لصألا نأل ؛ةفينح يبأ دنع يأ :لكلا يف دسف

 دحاو لك ناك امل نكل ءدحاو عاص يف امك ةدحاو ةاش يف حصي نأ يغبني ناك اذه ىلعف «دحاولا وهو هاندأ

 نم عارذ عطقو ءاهيف توافتلا مدعل ةربصلا نم دحاو عاص فالخب ءاضيأ دحاولا يف زج ل ةتوافتم هايشلا نم

 ام ليلدلاو ءلكلا يف زوجي :امهدنعو «فقس نم ًاعذج عاب ول امك ءًاضيأ زوجي الف عئابلا ىلع ررض بولا
 (ط) .عطقلا هرضي هيلإ راشم ابوث عاب وأ :ابوث (ىبلج «حتف).رم



 عيبلاب قلعتي ام or عويبلا باتك

 داز نإو «خسف وأ هتصحب ذخأ ليك صقن ولف < لكلا يف حص لكلا ىّ ولو
 انركذ اميف

 »ش5 4 . . .«يرتشمللف داز إو كرت وأ نمثلا لكب ذحأ و صقن ولو ,عئابللف
 انركذ اميف عارذ ءاش نإ دوج وملا ي 0112

 عيبلا حص - بوثلاو ةلثلاو ةربصلا - ثالثلا لئاسملا هذه يف سلجحللا يف نمثلاو عيبملا لك يأ :لكلا ىم ولو

 نإو نمثلا ةلمحب ملعلا امإ :نيرمألا دحأ زاوحلا طرش نأ :لصاحلاو «هدعب وأ دقعلا دنع ةيمستلا ناك ءاوس ءاقلطم

 هايشلا نم دحاو لك نمثب ملعلا نأل ؛نمثلا ةلمج ملعي مل نإو هيلع دوقعملا ددعب ملعلا وأ «هيلع دوقعملا ددع ملعي م

 ةرشع وهو بوثلا اذه وأ «مانغأ ةرشعلا هذه كنم تعب :لاق ولف «نمثلا ةلمحب حيرصتلا نع يعي ناعرذلا وأ

 (حتف) .ًاقافتا زاج ءمهردب عارذ وأ ةاش لك «ةرشعب بوثلا اذه وأ مانغألا هذه كنم تعب :لاق وأ «عرذأ
 ةئام اهنأ ىلع ةربص ىرتشا ول اميف :ليك صقن (نييع ءط) .عناملا لاوزل ؛ثالثلا لئاسملا يف يأ :لكلا يف

 «ةصقان اهدجو مث ءاهتلمج ىمسو ةربص عاب اذإ اميف ليك صقن ول يأ :خإ هتصحب ذخأ (ط) .مهرد ةئام عاص

 وأ «يميقلا ال انوزوم وأ ًاليكم يلثملا عيبملا ءازجأ ىلع ءازجألاب مسقني نمثلا نأل ؛نمثلا نم هتصحب يقابلا ذأ

 (حتف «ئيع) .ررض هضيعبت يف سيل نوزوم وأ ليكم لك اذكو «ةفصلا تاوفل ؛عيبلا خسف
 سيل ردقلاو .هكلم ىلع ةدايزلا يقبف «ىمسملا ردقلا الإ عيبلا يف لحدي مل هنأل ؛عئابلل دئازلاف يأ :عئابللف

 (ئيع) .لصألا عبتي نح فصوب
 هنأل ؛فصو عارذلا نأل [(ييع) .انمث عارذ لكل مسي ملو ناعرذلا ةلمج ىمسو اعورذم عاب اذإ اميفإ :عارذ

 يف اوركذ خياشملا نأ ملعا مث .ناويحلا فارطأك نمثلا نم ءيش هلباقي ال فصولاو «ضرعلاو لوطلا نع ةرابع

 صز ف نايفقبلاو ةا لاف فاو كتا يدعي ا تإ لف دو تنصولاو .لصألا خي قرفلا

 يف ريثأت همدعلو «هريغ موقت يف ريثأت هدوحول ام فصولا :ليقو «لصأ هيف ناصقنلاو ةدايزلاف بيعتي ال امو
 .ةباثملا هذمب نوكي ال ام لصألاو «هريغ ناصقن

 ردقلا نأ ملعف ءفصو وهف هتاوفب يقابلا ةميق صقتني امو ءلصأ وهف هتاوفب يقابلا ةميق صقتني ال ام نإ :ليقو
 بيعتي ال زيفق ةئام نم زيفق صقتنا اذإف ءفصو تاعورذملا يف عارذلاو ءلصأ تانوزوملاو تاليكملا يف

 نمشلاب يقابلا ىرتشي الف «سفنلا ةميق صقتني اتتاف اذإ نيعلاو ديلاو «نمثلا نم هتصحب يقابلا يرتشيو «يقابلا

 لكب ءاش نإ ذحأيف «تاف اذإ رادلا وأ بوثلا نم دحاولا عارذلا اذكو «صقن ام هتصحب هعم يرتشي ناك يذلا

 (حتف «ةيافك) .كرت وأ نمشلا
 ىلع نمثلا مسقني الف ءلصأ تاليكملا يف ليكلاو فصو تاعورذملا يف عارذلا نأ هيف لصألاو :كرت وأ

 (ييع) .هيف بوغرملا فصولا تاوفل رايخلا هل تبثي هنأ الإ ءنييعتلا دنع الإ فاصوألا

 (ئيع «ط) .نمثلا نم ءيش هلباقي ال فصو عارذلا نأل ؛نمثلا كلذب يرتشملل وهف يأ :يرتشمللف



 عيبلاب قلعتي ام o4 عويبلا باتك

 داز نإو ك وأ هتصخب ذخأ صقنو ءاذكب عارذ لك :لاق ولو «عئابلل رايخ الو

 هيف بوغرملا فصولا تاوفل ءاش نإ اا

 E SR RE عيب دسفو ,.خسف وأ اذكب عارذ لك هلك ذأ

 يرتشملاف «لقأ اهدجوف «ةرشعب عرذأ ةرشع هنأ ىلع اراد وأ ًاضرأ وأ ًابوث ىرتشا نإ يأ :خلإ رايخ الو
 يرتشملل وهف «هامس يذلا عارذلا نم رثكأ اهدحو نإو كرت ءاش نإو «نمثلا ةلمحب هذحأ ءاش نإ «رايخلاب

 - نزولاو ليكلا يأ - ردقلاو ًافصو عارذلا نوك ةرمث رهظتو ءاميلس هدحوف ًابيعم طرش اذإ امك «عئابلل رايح الو
 وأ ليكلا لبق نوزوملاو ليكملا يف فرصتلا يرتشملل زوجي ال هنأ :اهنمو «ةلأسملا هذه اهنم :عضاوم يف ًالصأ
 عيبملا طالتحا مزلي مل ًافصو ناك امل عرذلا نأل ؛عرذلا لبق عورذملا يف هل زوجيو ءكلذ طرشب هارتشا اذإ نزولا
 نينئالاب دحاولا عيب نأ :اهنمو «عئابلل دئازلا نأل ؛عيبملا داز اذإ طالتخالا مزليف ءلصأ نزولاو ليكلاو «هريغب

 (حتف) .عورذملا فالخب ءةاواسملا نودب عيبلا زوجي الف «تانوزوملاو تاليكملا يف زوجي ال

 يأ :هتصحب ذخأ (نيع) .الثم مهردب عارذ لك عرذأ ةرشع هنأ ىلع هكتعب :لاق نأب :اذكب عارذ لك

 الثم مهردب يأ :اذكب .ءاش نإ رايخلا يرتشمللف عارذ :داز نإو (ط) .دوحوملا ذحأ ءاش نإ رايخلاب يرتشملاف

 (ييع) .لوألا يف لاق ام لثم
 يرتشملل رايخلا توبثو ءانركذ امك نييعتلاب الصأ راص هنكل ءافصو ناك نإو عارذلا نأل ؛عيبلا يأ :خسف وأ

 ناك امل ىمسملا نأل ؛خسف وأ :ةيناثلا يقو «كرت وأ :ىلوألا يف لاق امنإ [5/؟ :قئاقحلا زمر].هيلع ةقفصلا قرفتل

 ةيناثلا يفو «يطاعتلاب عيبلاك لقألاب لقألا ذخأ ناكف «ةقيقح عيبلا دقعني ملف «عيبملا دجوي مل «ىلوألا يف ًاصقان

 هب عفتني نيع هنأل ؛الصأ نوكي نأ حلصي ًافصو ناك نإو عارذلا نأل ؛فصو ال لصأ يه ةدايز عم عيبملا دجو

 ؛رايخلا هل تبثيو «هتصحب هذحأ ءاصقان هدحوف الصأ راص اذإف ءًالصأ لعج انمث عارذ لكل يمس اذإف «هدارفناب

 نكل ًاعفن تناك نإو عيبملا ةدايز نأل ؛خسفلاو ذحألا يف رايخلاب وهف ًادئاز هدجو نإو «هيلع ةقفصلا قرفتل

 فالخب هرضي ضيعبتلا نأل ؛دئازلا كرتيو ىمسملا ردقلا ذحأي نأ هل سيلو «ريختيف نمثلا ةدايز ررض اهوشي

 (حتف) .زوجي ةريصلا يفو ءادتبا عورذملا ضعب عيب زوجي ال هنأ ىرت الأ «ةربصلا
 نم مهسأ ةرشع هبشأف ءاهرشع عارذ ةئام نم عرذأ ةرشع نأل ؛زوحي :الاقو «ةفينح يبأ دنع :خلإ عيب دسفو

 لصألا يف عارذلا نأل ؛عئاش ىلع ال رادلا نم نيعم ردق ىلع عقو عيبلا نأ :هلو «ةثالثلا تلاق هبو «مهسأ ةئام

 ام هب ديرأ اذإف «عرذي نأ روصتي ال عاشملاو ءعاشم ال نيعم وهو هلحي امل انهه ريعتساو ءامي عرذي ةبشحلل مسا

 اهبناوحو ءاهرحؤم نم وأ رادلا مدقم نم هنأ عضوملا كلذ نيعي مل يأ «عضوملا لوهجم هنكل «نیعم وهو هلحي

 فالخب «رادلا تويب نم تيب عيبك دسفيف «عازنلا ىلإ ةيضفم ةلاهح الوهجم هيلع دوقعملا ناكف «ةميق توافتت

 - عئاش مهسأ ةرشع نأل ؛مامح وأ راد نم مهسأ ةرشع عيب دسفي الف ءاقرتفاف نيعملا ريغلا عئاشلل مسا هنإف ؛مهسلا



 عيبلاب قلعتي ام o0 عويبلا باتك

 وأ صقنف باوثأ ةرشع هنأ ىلع الدع ىرتش ولو مهسا e عرذأ ةرشع
 ىمسملا نم بوث بايثلا نم المح يأ عارذ ةئام نم

 نمو «دسف 2 إو ءريخو هردقب س قبا زكا كارلا .دسف داز
 ىمسملا ىلع عيبلا .. , .يعسللا نم ينوت 1 0
 CR E RSE رشعب هذخأ مهردب عارذ لك عرذأ ةرشع هنأ نلع ايو یر

 3 ب RG ي رتشملا ذحأ

 يف مهسأ ةعست بحاصل اكيرش مهسأ ةرشع بحاص ناك لب «ةعزانملا ىلإ يضفت ةت ةلاهج هيف مزلي ملف لكلا يف =

 عضوم يأ يف هبيصن ردق ليلقلا بحاص ىلإ عفدي نأ ريثكلا بحاصل سيلو ءاهنم امهبيصن ردق ىلع رادلا عيمج
 (ةيافك «حتف «ئيع) .ةعزانملا ىلإ يدؤي الف «ناك

 (نيع) .عارذلا ال مهسلا عويشل ؛عامجإلاب مهس ةئام نم مهسأ ةرشع عيب دسفي ال يأ :مهسأ ال

 ؛ناصقنلا يف نمثلا ةلاهجل ؛عيبلا يأ :دسف (نيع) .بوث لك نمل نيبي ملف ءالثم ريناند ةرشعب :باوثأ ةرشع

 يف ناعزانتيف ءدئازلا در ىلإ جاتحي هنأل ؛ةدايزلا لصف يف عيبملا ةلاهحلو «يميقلا ءازجأ ىلع هؤازحأ مسقني ال هنأل

 (نيكسم) .مهردب بوث لك «باوثأ ةرشع هنأ ىلع لدعلا اذه كتعب :لاق نأب :انمت ا .دودرملا بوثلا

 يف لطبيو «عيبلا هيف حصي دوجوملاف «مولعم بايثلا نم دحاو لك نمث نأل ؛دوحوملا ردقب يأ :هردقب حص
 [</؟ :قئاقحلا زمر] .ةدحاو ةقفص يف دوحومو مودعم نيب عمج عئابلا نأل ؛دسفي هنأ :ةفينح يبأ نعو «مودعملا

 دوجوملا يف هلوبقل أطرش مودعملا يف دقعلا لوبق لعجي ل هنأل ؛اعيمج مهدنع ناصقنلا لصف يف زوجي هنأ حيحصلاو

 ةفينح يبأ نع ةياور ناصقنلا يف داسفلا لعج :[507/7] رهنلا يفو «ددعلا يف طلغ هنأ الإ دوحوملا عيب دصق لب

 (حتف) .حيحصب سيلو خياشملا ضعبل وه لب «رظن هيف
 يف عيبلا :دسف (ط «نيكسم) .ةقفصلا قرفتل كرت ءاش نإو «نمثلا نم هتصحب يقابلا ذحأ ءاش نإ يرتشملا يأ

 .افصنو ةرشع وأ ءافصنو ةعست هدحوف :مهردب عارذ لك (نييع ءط) .ةعزانملا ىلإ يدؤتف دئازلا ةلاهحل ؛لكلا

 ها افتر ةرركع هدجرف مفرد عارذ لك «عرذأ ةرشع هنأ ىلع ًابوث ىرتشا نم يأ :لإ ةرشعب هذخأ

 لاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «رايخلا هلو ,ةعستب هذحأ ًافصنو ةعست هدحو ولو «هل رايخ الو «مهارد ةرشعب

 .نيهجولا يف ريخيو ءةرشعب يناثلا هجولا يفو ءرشع دحأب - ةدايزلا يأ - لوألا هجولا يف هذحأي :فسوي وبأ
 انمث عارذ لكل عئابلا ىم امل هنأل ؛امهيف ريخيو «فصنو ةعستب يناثلا قو «فصنو ةرشعب لوألا يف هذحأي :دمحم لاقو

 رايخلاو «فصنلاب فصنلا ةلباقم مهردلاب عارذلا ةلباقم ةرورض نمو «ليكلا يأ ردقلاب عارذ لك قحتلا ةدح ىلع

 :فسوي يبألو ؛يناثلا هحولا يف عيبملا ناصقنو لوألا هحولا يف نمشلا ةدايزب رايتحا ريغ نم ررضتي المل ؛هل تبثي
 ؛ريخي مث «نمثلا نم ءيش طقسي الف صقن دقو «ةدح ىلع بوثك عارذ لك راص «مهردب عارذ لك لباق امل هنأ

 - «لصألا يف فصو هيف عارذلا نأ :ةفينح يبألو ءهاضر متي ملف عيبملا صقتنا وأ هيلع نمثلا دادزا هنأل



 عيبلا يف لخدي ام ۲٥٦ عويبلا باتك

 .رايخب فصنو ةعست يف ٍةعستبو «رايخ الب فصنو ةرشع يف

 لصف
 DEES COREA ناو ين هنو خلل nae «رادلا عيب ف را لحدي

 ةرامعلا يأ

 ىلع عقي ال مهردلا مسا نأل ؛مهاردلاب ًالباقم هنوكبو عارذلاب ديقم وهو طرشلاب رادقملا مكح ذأ امنإو =

 .فصولا وهو لصألا ىلإ مكحلا داع اهمدع دنعف «هنود ام ىلع عقي ال عارذلا مسا كلذكف مهردلا نود ام

 فصولا تاوفل ريخي ناصقنلا لصف يفو «نمثلا ةدايز ررض موزل الب اعفن ضحمت األ ؛ةدايزلا لصف يف ريخي ال مث
 «ليوارسلاو صيمقلاك ضيعبتلا هرضيو هبناوح توافتت يذلا بوثلا يف ةثالثلا لاوقألا هذه :ليقو «هيف بوغرملا

 ليكملا ئعم يف وهف ضعبب هضعب لصتا نإو هنأل ؛ةدايزلا هل ملست ال هبناوج توافتت ال يذلا سابركلا يف امأو

 (حتف «ييع) .عطقلاب هررضت مدعل نوزوملاو

 ملسيف ؛يرتشملل :رايخ الب (ييع) .عارذ فصنو عرذأ ةرشع هدجو هنوك لاح يف يأ :فصنو ةرشع يف
 فصن ةدايز عم عرذأ ةعست بوثلا دجو هنوك لاح يف يأ :فصنو ةعست يف (ييع) .اناحب عارذ فصن هل

 (ييع) .رايخب :هلوق نعم وهو ءاش نإ هذحأي نكلو «عارذ
 «حاتفم عمج :حيتافملاو [7/7 :قئاقحلا زمر] .هريغو لحدي ال امو هركذ ريغ نم عيبلا يف لحدي ام نايب يف :لصف

 (صلختسم «ط) .ءانبلاب الصتم ناك ام لحديو «لافقألا حيتافم ال قالغألا حيتافم يه

 حيتافملا تناك اذإ اميف يأ [(ييع) .ءانبلاو ةصرعلا ىلع رادلا مسا قلطي فرعلا يف نأل] :رادلا عيب يف

 «عامجإلاب لخدي ال هب لصتم ريغ ديدحلا نم تناك اذإو «بابلاب لصتملا يأ بشخلا نم قالغألاو
 يف ةينبملا لفسألا ىحرلا رجحو لصتملا ملسلاك عيبلا يف لحديو ءاه ًاعبت نوكي رادلاب لصتملا نأ :لصاحلاو

 لثم اهيف ابكرمو بابلاب ًالصتم قلغلا ناك اذإف ءاريبك ولو اهيف يذلا ناتسبلا اذكو ءامتركبو رثبلاو رادلا
 نإ و احبت حييتافملا لحدتفةيابلا هجو قلع لحي ةضيرغلا ةضفلا وأ ضيرغلا بعذلا اهو ةةيضلاو نوليكلا

 امنأل ؛حيتافملا لحدت ال سايقلا فو «حيتافملا الو «لاصتالا مدعل ؛لحدي ال لفقلاك اهيف ابكر م قلغلا نكي مل

 .هب ةلصتم يه الو «عيبملا ىمسم نم سيل

 لخدي ام نأ ملعا مث ءرخآلا نودب امهنم دحاو لكب عفتني ال ذإ ؛قالغألل عبت حيتافملا نأ :ناسحتسالا هجو

 كلم نم" :اللع هلوقل ؛رادلا عيب يف ءانبلا لوخدو «ةيمستلاب الإ نمثلا نم ةصح هل نكي مل اعبت عيبلا يف

 (حتف «ندعم «ييع) ."ىرثلا نم اهتحت امو ءءامسلا ىلإ اهقوف ام كلم ًاضرأ



 عيبلا يف لخدي ام o۷ عويبلا باتك

 ةيمست الب ضرألا عيب يف عرزلا لحدي الو ءركذ الب ضرألا عيب ين رجشلاو
 رحشلا لخديو يأ

 MR لا ل 21 ج1 هاب او : عئابلل لاقيو .طرشلاب الإ رجشلا عيب يف رمغلا الو

 نيتروصلا يف رمثلا لدي الو يأ

 ءرجش ال بطح سبيلا دعب األ ؛اسباي نوكي نأ الإ ءرمثم ريغ وأ ًاريغص ولو ًاقلطم اعبت يأ :2! رجشلاو
 بابلا اذه يف لصألاو «عيبلا يف ءايشألا هذه ركذ الب يأ «نيتلأسملا يف "لحدي" :هلوقب قلعتي "ركذ الب" :هلوقو

 حيتافملاك هيف لوحدلاب فرعلا ىرح اذإ الإ ءالف الإو «عيبلا يف لحدي رارق لاصتا عيبلاب لصتم ءيش لك نأ
 (حتف) [۸ «۷/۲ :قئاقحلا زمر] .لحدي ال لصتملا ريغو ءبشح نم ناك ولو لحدي ءانبلاب لصتملا ملسلاو
 (ييع) .ءانبلاك راصف رارقلل اه لصتم هنأل ؛نيتلأسملا ىلإ عجار :ركذ الب

 ابيغم عرزلا ناك ولو ءهللا لصفب كلذ نأل ؛ةيراحلا لمح دري الف ءيمدآلا نم لصفلل ام لصتم هنأل :خإ عرزلا
 ءارهاظ ناك ام ال رجشلا ةلزنمب نينس ىقبي هنأل ؛حيحصلا ىلع قلطملا عيبلا يف لحدي ثاركلا نم ضرألا يف

 . .رامثلاك اهوحنو سآلاو توتلا قروو درولاو
 ىلع ضرعلا دنع سبلت ةرحاف ابايث نوكت نأ الإ «فرعلل طرش ريغب عيبلا يف لحدت ةيراجلاو مالغلا بايث :ةمتت

 فالخب «فرعلل لخدي فاكإلاو ةعذربلاو «رامحلا قنع يف لبحلاو ريعبلا ماطحخو ءطرشلا نودب لحدي ال عيبلا

 .فرعلل هيف لحد عيبلا عضوم ىلإ مألا عم هب بهذ نإ زعملاو رقبلاو ناتألاو ةكمرلاو ةقانلا دلوو ءجرسلا

 (ييع) .دعب تبني مل اذإ اذكو «حصألا يف لحديف هل ةميق الو تبني اذإ الإ :ةيمست الب (حتف ءنييع) .الف الإو

 "طرشلا"ب انهه ربعو «رادلا يف عوضوملا عاتملاك اراصف «رارقلل سيل رمثلاو عرزلا لاصتا نأل :خإ رمغلا الو
 نم" :فع هلوقل اعابتا رمثلاب هصحو «دسفم ريغ طرشلا اذه نأو «قرفلا مدع ديفيل ؛"ةيمستلا"ب عرزلا يفو

 «ةيمستلا ماقم موقيو «هريغو ربؤملا نيب لصف ريغ نم "عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل ةرمثلاف لخن اهيف اضرأ ىرتشا

 ركذي قحلا نأل ؛اهقفارم نم وأ اهقوقح نم :هلوقب هنيبي نأ الإ "اهيف وه ريثكو ليلق لكب" :لاق ول ام طرشلاو

 .ءاملا ليسمك هب قفتري ام قفارملاو ءبرشلاو قيرطلاك هنم عيبملل دبال عبت وه ام
 نكي مل ول :ةثالثلا دنعو رمثلل حالصإ وهو ركذ لخن علط نم ءيش هيف لعجيف «ىئثنأ لحن ءاعو قشي نأ :ريبأتلاو

 «عيبملاب لاصتالا قلطمل رظنلاب سايقلا هجو ناكو «رمئلاو عرزلا لحدي :سايقلا يفو ءالف الإو «لحدت ةربؤم ةرمثلا

 .رادلا يق عوضوملا عاتملاك راصف رارقلل امهاصتا نأل :طرشلاب (حتف «ييع) .رارقلا هجو ىلع نكي مل نإو

 يرتشملا كلم نأل ؛ةرجشلاو ضرألا ملسو «ةرمثلاو عرزلا عطقا :نمثلا يرتشملا دقن دعب يأ :خلإ عئابلل لاقيو

 رهظي ىح كرتي :يعفاشلا لاقو .عوضوم عاتم هيف ناك اذإ امك «هميلستو هغيرفت هيلع ناكف «عئابلا كلم, لوغشم

 ةداعلا يفو «داتعملا ميلستلا وه بجاولا نأل ؛عرزلا دصحتسيو - ناسنإلا وأ باودلا هب عفتني يأ - ةرمثلا حالص

 ءداصحلا ىلإ كرتي هنإف «كردي مل عرز ضرألا يفو ةراحإلا ةدم تضقنا اذإ امك راصو «كلذك عطقي ال نأ

 - «لثملا رحأب كرتيف «عافتنالل األ ؛ةراحإلا فالخب ءدقعلا مكحب بحاو ميلستلا نأ :انلو ءدمحأو كلام لاق هبو



 عيبلا يف لخدي ام ۲0۸ عويبلا باتك

 اهعطقيو ,عيبلا حص ال وأ اهحالص 0 ةر عاب نمو ا ملسو اهعطقا
 دبي مل وأ يأ هز راب يأ

 ها ل جا رو ل ESS e ê دش ا 00 إو «لاحلا يف يرتشملا

 ةرمشلا كرت يأ يرتشمل

 نيب قرف الو ءطرش ريغ نم لحدي ةراحإلا يقو «طرشلاب الإ قيرطلا هل نوكي ال اناكد ىرتشا ول هنأ ىرت الأ -

 عاب ىح تبني ملو ضرألا يف رذب اذإ امأو «عئابلل نيلاحلا يف نوكيو ءال وأ ةميق عرزلاو رمثلل ناك اذإ ام
 رامثلا سكعو ءاهنم اسيل امهنأل ؛قفارملاو قوقحلا ركذب نالحدي الو ءاهيف عدوم هنأل ؛لحدت الف «ضرألا

 (حتف) [3 ٠۸/۲ :قئاقحلا زمر] .قيرطلاو برشلا مكحلا يف عرزلاو
 (ييع «ط) .ىلوأ وهو ةينثتلا ريمضب خسنلا ضعب يفو «رمثلاو عرزلل ةلماشلا عيبملاب ةلصتملا نيعلا يأ :اهعطقا

 لام هنألإ :عيبلا حص (ط).ال وأ ةميق يق امه رمتلاو عرزلا ناك ءاوس اقلطم ضرألاو رجشلا وهو :عيبملا ملسو
 اعفتنم ريصت نأ دعب اهعاب نإو ءاقافتا حصي ال روهظلا لبق رمشلا عيب ۽ نأ ملعا [لآملا يف وأ لاحلا يف هب عفتنم موقتم

 :ليق باودلا فلعو مدآ نب لوانتل حلصت مل نأب ام اعفتنم ريصت نأ لبق اهعاب نإو «يعفاشلل ًافالخ «حصي اه

 (نيكسم «ييع) .عطقلا مدع طرش اذإ الإ ,كاردإلا لبق زوجي ال :ةئالثلا دنعو «حصي هنأ حيحصلاو زوجي ال

 (ييع طر .عطقلا طرشب وأ اقلطم عاب اذإ اذهو اربح عئابلا كلمل اغيرفت :لاحلا يف

 كرتلا طارتشا نأل ؛ةقفص يف ةقفص وه وأ «ريغلا كلم لغش وهو «دقعلا هيضتقي ال طرش هنأل ؛عيبلا يأ :دسف

 ول هنأ الإ «كرتلا طرشب عرزلا اذكو «ةراعإ يف اعيب ناك رحأب نكي مل نإو «ةراحإ يف اعيب ناك رجأب ناك نإ

 اهكرت نإو «هتاذ يف داز امه قدصتيو «بيطي ال هنذإ ريغبو «لضفلا هل باط عئابلا نذإب اهكرتو اقلطم اهارتشا

 ليخنلا رحأتسا مث اقلطم اهارتشا نإو «ةدايز ققحت ال لاح ريغت اذه نأل ؛ءيشب قدصتي مل اهمظع ىهانت ام دعب

 نود ةعفنملا اهلحم نإف ءةراخاإلا لح ريغ ىلإ تفيضأ امال ؛ةلطاب ةراحإلاو «لضفلا هل باط ,كاردإلا تقو ىلإ

 عرزلا ىرتش ثا ول ام فالخب ءاريتعم ادوصقم نذإلا نمضت يقبف ءانمضتم حلصي الف «هلصأب مودعم لطابلاو «نيعلا

 اهنكل «ةفراعتم ضرألا ةراجإ نأل ؛لضفلا هل بيطي الو «لثملا رحأ بجي ثيح كردي نأ ىلإ ضرألا رحأتساو

 .ةدملا ةلاهخل تدسف

 «نمضلا يف ام داسف يضتقي نمضتملا داسفو نود اسف هل کناف «هفص وب مودعم هلصأب دوجوم دسافلاو

 «ميلستلا نع هزجعل ؛عيبلا دسف «ضبقلا لبق رخآ ارم رغأف ا اهارتشا ولو «ثيخلا نكمتيو «نذإلا دسفيف

 .هدي يف هنأل ؛هرادقم يف يرتشملا لوق لوقلاو «طالتحالل ؛هيف ناك رتشي ضبقلا دعب رمثأ ولو

 :اهيناثو «قافتالاب هعيب زوجيف هلك رامثلا جرح اذإ :اهدحأ :روص ثالث لئاسملا هذه نأ :لصاحلاو :نييعلا لاقو

 «بهذملا رهاظ يف زوجي الف «ضعب نود اهضعب ج رخي نأ :اهثلاثو «قافتالاب هعيب زوجي الف هنم ءيش جرخي ال نأ

 دنعو ءزوجي ال هنأ حصألاو ةر اهججا ج رل اعث وكلا و ءرثكأ جراخلا ناك اذإ زوجي :ليقو

 (حتف) ٠١[ «9/7 :قئاقحلا زمر].رجشلا ىلع اهكرت طرش اذإ عيبلا دسفي ال :ةثالثلا



 عيبلا يف لخدي ام ؟4 عويبلا باتك

 ةرحأو «هرشق يف القابو ؛هلبتس يف ّرب عيبك حص ةمولعم ًالاطرأ اهنم ىنتسا ولو
 لإ القاب عيب ةحصكو يأ

 21011101011118 هنز رو وخلا ظافرجاو ئابلا ىلع لايكلا
 نمشلا نزو ةرحأ 4 هريغ نم دي سا

 يف عيبلا حص «ةمولعم ًالاطرأ :ةعوطقم ريغ وأ ةعوطقم تناك ءاوس «ةعيبملا ةرمثلا نم يأ :اهنم ىنشتسا ولو
 نأل ؛يواحطلا بهذ هيلإو ءزوجي ال ءانثتسالا نأ :ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «كلام لوق وهو «ةياورلا رهاظ

 هردق ةلاهجو را وعم ا ذإ ؛ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلا هذه :انلق «لوهجج مولعملا ءانثتسا دعب يقابلا

 ؛قافتالاب زوجي هنإف ًانيعم ًالخن ئشتسا اذإ امأو «هيف فلتخم هنأل ؛اهنم ةمولعم لاطرأ ءانثتساب ديقو ءزاوجلا عنمت ال

 (حتف) ١٠١/7[ :قئاقحلا زمر] .ةدهاشملاب مولعم يقابلا نأل

 عيب اذإ رب عيب ةحصك يأ :رب عيبك (نيع) .ةرابعلاب مولعم ئثتسملاو ؛ةراشإلاب مولعم عيبملا نأل ؛عيبلا :حص

 «فورعملا بحلا وه «ديدشتلاو رصقلابو فيفحتلاو دملاب القابلا :القابو (ةياقن) .مهارد وأ ريعشك هسنج فالخب

 هيلع دوقعملا نأل ؛رضحألا ءالقابلا عيب حصي ال :يعفاشلا لاقو «مسمسلاو زرألا اذكو لوفلا وه القابلا :ليقو

 لبق نوتيزلا يف تيزلاو عرضلا يف نبللاو نطقلا بحو خيطبلا رذب عيبك «زوجي الف رصبلا نع بئاغ روتسم

 زوجلاو زوللاو قدنبلاو قتسفلا فالخلا اذه ىلعو «هعيب زوجيف هب عفتنم موقتم لام هنأ :انلو .جارختسالا
 .ةفلغملا بوبحلا رئاسو رضخألا صمحلاو

 نمأيو ضيبي ىح لبنسلا عيب نعو ءوهزت ىح لخنلا عيب نع ىم ع هنأ :امهريغو دمحأو ملسملا ىور :تلق نإف
 ملسمو يراخبلا هاور ام ىلإ ىرت الأ «سانلا نيب دحوي بح هيف ملسلا زوجي ال نعي ملسلا هب دارملا :تلق «ةهاعلا

 نيح نم هيف ملسملا دوجو طارتشا يف انل ةجح نوكيف ؟"كيحأ لام لحتست مبف ةرمثلا هللا عنم اذإ" لو يبلا نع

 ام دعب هعيب زاوح يضتقي هنأل ؛عضوملا اذه يف ًاضيأ انل ةجح ناك هقالطإ ىلع يرحأ ولو «لحلا نيح ىلإ دقعلا

 ٠١/7[ :قئاقحلا زمر].كرفي نح :لاقل يعفاشلا هلاق امك ناك ولو «كرفلاب ديق ريغ نم ًاقلطم ضيبا
 ءدوجوم هنأ :انلو «مودعم عيبملا نأ عماجب مسمسلا يف جريشلاو نبللا يف نمسلا عيب زاوج مدع ىلع هساق يعفاشلاف

 (حتف) .اقرتفاف ءالصأ هل دوحو ال هنإف ؛هيلع سيقملا فالخب «جارختسالا دعب هانريخ اذهلف ؛روتسم هنأ هتياغ

 (ط) .ةدعلاو عرذلاو نزولاو ليكلا طرشب عاب اذإ داّدعلاو عاّرذلاو ناّرولاو :لايكلا

 [١٠١/؟ :قئاقحلا زمر] .همامت اذكف «معئابلا ىلع وهو «ميلستلا مامت نم ءايشألا هذه نأل :عئابلا ىلع

 نأل ؛عئابلا ىلع نمشلا دقن ةرجأ :هنع متسر نبا ةياور يفو دمحم نع ةعامس نبا ةياور اذهو :خ! نمثلا دقن ةرجأو

 هنامض يف لحد ضبق اذإ هنأل ؛ضبقلا دعب عئابلا ىلع دقنلا ةرجأ نأ :دمحم نعو «نزولاو ميلستلا دعب نوكي دقنلا

 نزولا ةرحأ امأ ءطقف دقنلا ةرجأب صاح نيتياورلا فالتحا نأ :لصاحلاو «ىرتشملا ىلع ضبقلا لبقو «ضبقلاب

 (حتف «ئيع) .هفالخب نآلا فرعلاو «نزولا ةرحأ ريغ دقنلا ةرجأ نأ يضتقي اذهو «ةدحاو ةياور يرتشملا ىلعف



 عيبلا يف لخدي ام ۲۰ عويبلا باتك
 5 ماقد

 .اعم امّلس الإو ءالّوأ هملس نمثب ةعلس عاب نمو .يرتشملا ىلع
 نمثلا يرتشملا ملس يأ

 هكلم يف هلوحدل دقعلا قح نأل :هملس (ييع) .ميلستلا مامت نم نزولاو «ديحلا ميلست هيلع نأل :يرتشملا ىلع
 :ةاواسملل اقيقحت ضبقلاب عئابلا قح نيعتيل نمثلا عفديف «ضبقلا ىلع فقوتي هيلع نامضلا ررقت ناك نإو «دقعلاب
 نمثلا ميلست نم عنتك نأ يرتشمللف ابئاغ ناك نإو ءًارضاح عيبملا ناك اذإ الوأ نمثلا ميلستب يرتشملا رمؤي اذهلف

 يرتشملا ملس اذإو ءدقعلا هيضتقي ال هنأل ؛عيبلا دسف الوأ عيبملا عفدي نأ طرشب هارتشا ولف «عيبملا عئابلا رضحي نح

 (يرهوج «حتف) .الجؤم نوكي نأ الإ «نمثلا يقوتسي نيح عيبملا ملسي نأ عئابللف الو نمشلا
 (يفاك «ئييع) .اعم ناضباقتي :يعفاشلا دنعو «هيف عئابلا قح نييعتل :الوأ

 ا ا عيب وأ نمش ر
 اذإ نييعتلا مدع يف وأ «ةعلس نمثلاو انيد عيبملا ناك وأ ةعلسب ةعلس عيب ناك اذإ نييعتلا يف امهئاوتسال :اعم املس

 :لوقي نأو «لئاح الو عنام الب ضبقلا نم نكمتي هحو ىلع ةيلختلاب نوكي ميلستلا مث ءنمثب نمث عيب ناك
 (حتف) .ًاضباق رصي مل اديعب ناك وأ هلقي مل ولف ؛عيبملا نيبو كنيب تيل



 طرشلا رايخ باب ١ عويبلا باتك

 طرشلا ر ايخ باب
 ل نايب ق يأ

 ل ل سم طا ف ال رثكأ ولو «لقأ وأ مايأ ةثالث رايخ امهدحألو :نيعيابتملل حص

 امهيلك نيدقاعلا يأ

 .هببس ىلإ مكحلا ةفاضإ هيلإ رايخلا ةفاضإ وأ طورشملا رايخلا يعي لوعفملا مسا نيعمب ردصملا| :طرشلا رايخ باب

 طرش رايخ هيف ام وهو «مزاللا ريغ نايب 2 عرش مزاللا نيب املف مزال ريغو مزال :ناعون عيبلا [(حتف «نيكسم)

 نك اهبابسأ غلبت رخأ تارايخو «باتكلا اذه يف بوبمو تارصتخملا يف ةروكذم ةئالثلا هذهو «بيع وأ ةيؤر وأ

 «ةيلوتو ةحبارم يف ةنايخو لاح فشكو يلعف ريرقتو قاقحتساو ةيمكو دقنو نبغو نييعت رايخك رشع ةتس

 وأ ارحأتسم عيبملا روهظو يلوضف دقع ةزاحإو عيبم ضعب كالمي ةقفص قيرفتو هيف بوغرم فصو تاوفو
 عيبلا ريغ يف يرحي هنأل ؛ادوحو معأ هنوكل «يقاوبلا ىلع طرشلا رايخ مدقو «فلاحتو ةلاقإب خسفلاو انوهرم

 :لاقف حصي ال امو طرشلا رايخ هيف حصي ام رهنلا يف مظن دقو ءاضيأ

 ةلافكلاو ءاربالاو عيبلاو ةراحإلا يف طرشلا رايخ يأي

 ةلاكولاو رارقإلاو فرصلا ال ةلاقإلاو ةمسقلاو  فقولاو

 منتعي اذهو نامبأو رذن ملسلاو قالطلاو حاكنلا الو

 نيميلاو قالطلاو حاكنلا يف حصي ال امنإو «ةراحإ اممنأل ؛ةلماعملاو ةعرازملا يف هتحص يغبنيو «ةباتكلا يف حصي اذكو

 مدق امنإو ,ةمزال ريغ األ ؛ةيصولا يف حصي ال اذهلف «خسفلا لمتحي مزال يف لحدي امغإ هنأل ؛رارقإلاو ةلاكولاو رذنلاو

 نأ هقح نم نأل ؛ببسلا نود مكحلا عنم يف هلمع ناك امنإو ؛مكحلا ءادتبا عنمب هنأل ؛تارايخلا رئاس ىلع رايخلا

 عنم يف هلمع انرهظأف «هب لمعلا نم دب نكي مل ةنسلا هب ءاح امل نكلو «رامقلا نعم يف هنوكل ؛عيبلا يف لدي ال

 (ةيانع «حتف) .سكعلا نود مكحلا يف لوحدلا مزلتسي ببسلا يف هلوحد نأل ؛ناكمإلا ردقب هلمعل اليلقت مكحلا

 .هعبر وأ هثلثك هضعب وأ هلك «عيبم يف نيعيابتملا دحأل يأ :امهدحألو (نييع) .دقعلا دعب ولو طرشلا رايح يأ :حص

 اذإ" :الكلع لاقف :تاعايبلا يف نبغي ناكو «يراصنألا ورمع نب ذقنم نب نابحل تاع هلوقل : مايأ ةثالث رايخ (ييع «ط)

 رايخ :هجوأ ةعبرأ طرشلا رايخب عيبلاف ١١/7[ :قئاقحلا زمر] "مايأ ةثالث رايخلا يلو كنيبو يب ةبالخ ال :لقف تعياب
 اقروا نيون وأ انظم كوك نأ امإ رايخلاو ءاههريغ رايحخو ءًاعمتج امهرايحخنو ءادرفنم يرتشملا رايخو ءادرفنم عئابلا

 .اقافتا حصي مل الوهجم ناك ولف ءامولعم تقولا نوكي نأ طرشب زوجيف :تقوملا امأو «قافتالاب نازوجي ال نالوألاو

 (ييع) .قالطإلا دنع دسفو مايأ ةثالث نم :لقأ (حتف («نيع)

 يعفاشلاو رفز لاق هبو «ةفينح يبأ دنع رايخلا حصي ال يأ [(ط) .مايأ ةثالث نم رثكأ اطرش ول يأ ] :ال رثكأ ولو

 - «سايقلا رهاظ ىلع هءارو ام يقبف «روكذملا ثيدحلل ةئالثلا ىلإ انزوح نكلو ءدقعلا ىضتقمل فلاخم هنأل ؛كلامو



 طرشلا رايخ باب ۳۲ عويبلا باتك

 تي ل ةثالث ىلإ نمثلا دقني مل نإ 006 ولو د وو نإف

 ا ا ا راسو ا ا يف دقن نإف ءال ةعبرأ ىلإو
 نمشلا يرتشملا

 نيدقاعتملل ارظن عرش هنأل ؛دمحأ لاق هبو «ترصق وأ تلاط ةمولعم ةدم اركذ اذإ ةدايزلا زوجت :الاقو =

 ىلإ هزاحأ اغ رمع نبا نألو [١١/؟ :قئاقحلا زمر] .مايأ ةثالث يف كلذ لصحي ال دقو «نبغلا نع زارتحالل

 «ايأ ةعبرأ رايخلا طرشو ًاريعب ىرتشا الحر نأ هه سنأ نع قازرلا دبع ةياور نم درو هنأ :هلو «نيرهش

 نأ لمتحيف «طرشلا رايخ يف صنب سيل ام رمع نبا نع يور امو «'مايأ ةثالث رايخلا" :لاقو «عيبلا اع لطبأف
 (حتف ؛ئيع) .بيعلا وأ ةيؤرلا رايخ نوكي

 «هررقت لبق عفترا دق دسفملا نأل ؛ادساف ناك نأ دعب زاوجلا ىلإ دقعلا دوع ةحصلاب داري نأ لمتحي :خإ زاجأ نإف

 بهذ ام ىلع ءانب «فوقوملا لباقي ام امي داريف «ذافنلا نعم. ةحصلا نوكت نأ لمتحيو ءانباحصأ نم نييقارعلا لوق اذهو

 داسف ال نأ رهظ ثالثلا يف دقعلا زيجأ نإ «فوقوم ثالث نم رثكأ رايخلا طرش عم دقعلا نأ نم ناسارح لهأ هيلإ

 رفز لاقو ءهجوأ هجولا اذهو «دساف وهف ةزاحإلا لبق عبارلا مولا نورت طع داو ءدسفملا دوجو مدعل ؛دقعلا يف

 (حتف) ١١/7[ :قئاقحلا زمرإ .زوجيف هررقت لبق دسفملل طاقسإ هنإ :انلق ءازئاج بلقني الف ءدساف دقعلا :يعفاشلاو

 ةدسافلا ةلاقإلا هيف تطرش عيب هنأل ؛حصي ال :رفز لاقو [(ندعم) ا ان دنع ناشلو عيبلا يأ ] :حص

 ىلوأ ةدسافلا طارتشاف دقعلا فالح هنوكل ؛عيبلا ليقت نأ طرشب اذه كتعب :لوقي نأ لثم هدسفت ام ةحيحصلاف

 ءطرشلا اذهب ةقان عاب م رمع نبا نأ يور ام :ناسحتسالا هحو «سايقلا وهو «ةثالثلا تلاق هبو «دسفي نأ

 ازرحت دقنلا مدع دنع خاسفنالا ىلإ تسم ةحاحلا ذإ ؛طرشلا رايخ نعم يف هنأل ؛ةباحصلا نم دحأ هيلع ركني ملو

 (حتف) [١١/؟ :قئاقحلا زمر] .هب قحلأف ةلطامملا نع
 حصي ال يأ [(ئيع «ط) .عيب الف رثكأ وأ مايأ ةعبرأ ىلإ نمشلا دقني مل نإ هنأ ىلع عاب ولو يأ ] :ال ةعبرأ ىلإو

 كلذ زوجي دمحم نعو «مامإلا قفاوي هنأ حصألاو «ناتياور فسوي يبأ نعو «هلصأ ىلع ءانب ةفينح يأ دنع عيبلا

 هنأ امص رمع نبا نع يور ام وهو «رثألاب المع رايخلا طرش يف ةدايزلا زاجأ فسوي ابأ نكلو «هلصأ ىلع ءان

 ١۲/۲[ :قئاقحلا زمر] .سايقلاب ةلأسملا هذه يف لمعو «نيرهش ىلإ رايخلا زاحأ

 «يعفاشلا لاق هبو ءازئاج بلقني الف ءادساف دقعنا :رفز لاقو «هررقت لبق دسفملل طاقسإ هنأل :خإ دقن نإف

 ىلع ةلأسملا هذه مث «هيبحاص عم مامإلا عامجإ داري نأ الإ حيحص ريغ ةلأسملا هذه يف عامجإلا يعليزلا ىوعدو

 نم رثكأ وهو ًامولعم اتقو انيب وأ ءامايأ هدقني مل نإ :لاق نأب ًالوهجج اتقو انيب وأ «تقولا انيبي ال نأ امإ :هوحو

 مايأ ةثالث وهو امولعم ًاتقو انيب نإو ءانلق امل ثالثلا يف دقني نأ الإ ءدساف اهلك روصلا هذه يف دقعلاف «مايأ ةثالث

 [7١/؟ :قئاقحلا زمر] .زوحي هنإف هنود وأ



 طرشلا رايخ باب ۳ عويبلا باتك
 م س

 . هكلعب الو نمي ال يرتشملا رايخو ءةميقلاب كلهي يرتشملا ىن ضبقبو «هکلم نع
 عيبملا يرتشملا كلمي ال يأ

 .رايخلا عم اضرلا متي الو «يضارتلاب الإ نوكي ال عيبلا مامت نأل ؛عئابلا كلم يأ :هكلم نع
 نذإب هضبق نإو «يرتشملا نود عيبملا يف فرصتلا كلمبو «قتعي رايخلاب عيبملا هدبع قتعأ اذإ عئابلا نأ :اذه ةدئافو

 «بيعلا رايخب ارابتعا دقعلاب عيبملا يف يرتشملا كلم تبثي :دمحأو يعفاشلا لاقو [١١/؟ :قئاقحلا زمر] .عئابلا

 نع نمثلا الو عيبملا جرخي ال امه رايخلا ناك اذإو «هكلم نع نمثلا جورح عنمي يرتشملا رايخ نأ اذه نم فرعو
 «قافتالاب يرتشملا كلم نع جرخي هنأ هيف مكحلاف «عئابلل رايخلا ناك اذإ نمثلا يف مكحلا نيبي حلو «كلاملا كلم

 (حتف ,ةياك) .امهدنع لحديو «هدنع عئابلا كلم يف لحدي الف

 ؛لدبلا يأ ] :ةميقلاب كلهي (نيع) .رايخلا ةدم يف هدي يف كله اذإ عئابلا رايح هيف يذلا عيبملا :يرتشملا ضبقبو

 ةت رتل مزلي نح «هنذإ ريغب وأ عئابلا ن وس لم | مو .عئابلا نذإب هضبق اذإ يلثملا معيل

 نمثلاب كلهي :دمحأو يعفاشلا دنعو ءايلثم ناك نإ هلثم نامض بجيف الإو «ميقلا تاوذ نم ناك نإ ضبقلا

 بيعت ولو ؛قلطملا حيحصلا عيبلا يف امك يرتشملا ىلع هل ءيش الف ءعيبلا خسفنا عئابلا دي ف كله ولو ءاقلطم
 .ًايميق ناك اذإ ناصقنلا هنمضو عيبلا خسف ءاش نإو ءءاش نإ عيبلا مزلي نأ عئابللف ءيرتشملا دي يف

 نإ يرتشملا نكلو «هرايخ ىلع وهف عئابلا دي يف بيعت ولو ءابرلا ةهبشل ناصقنلا هنيمضت هل سيل ًايلثم ناك ولف
 نم هتصح طقست عئابلا لعفب بيعلا ناك اذإو «قلطملا عيبلا يف امك خسف ءاش نإو «نمثلا عيمجب هذحأ ءاش

 يذلا ىلع قلطي ةميقلا نأ ملعا مث ١۲/۲ ١[ :قئاقحلا زمر] .هيلع ًانومضم نوكي هلعفب ثدحي ام نأل ؛نمثلا
 نم لقأ ناك ءاوس نيدقاعلا نيب ررقت يذلا ىلع قلطي نمثلاو «قوسلا لهأ اهفوفرعي يلا ةيلاملا يأ راجتلا دنع

 (يشحم «حتف) .رثكأ وأ ةميقلا لصأ
 نكلو «مات هتهح نم عيبلا نأل ؛هكلم نع عيبملا جرخيف «عئابلا كلم نع عيبملا جورح :عنمي ال يرتشملا رايخو
 كلم يف لدبملاو لدبلا عمتجي المل ؛يرتشملا هكلمي مل امنإو «يرتشملا ىلع بحت ةقفنلا نأ فالح الو «يرتشملا هكلمب ال

 :ككلع لاقو هل ريظن الو «كلام ىلإ ال ًالئاز كلملا نوكي العمل ؛هكلمب :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذه ءدحاو صخش
 ولف «ةيورتلل عرش رايخلا نأ :هلو «ةئالثلا تلاق هبو ءةبئاس نوكي كلام هل نكي مل ولف "مالسإلا يف ةبئاس ال"

 هلف :كلام ىلإ ال كلملا لاوز امأ ,هكلم يف نيلدبلا عامتجا مزلي ءاقافتا هكلم نع جرخي مل نمثلاو «هكلم يف لحد
 .ةبعكلا يف رتسلا اذكو «دحأ كلم يف نولحدي الو «مهكالم كلم نع نوحرخي ةبعكلا ديبعك رئاظن

 لاحلا :لوقن انأل ؛ةبئاس نوكي الو «ةثرولا كلم يف لحدت الو «تيملا كلم نع جرخت نيدلاب ةقرغتسملا ةكرتلا اذكو

 ا ا a ةفوقوم

 كلم يف ناضوعلا عمتجيف «كلاملا كلم نع هب جرخي الو «هتميق نمضي هنإف «هدي نم قبأو ربدملا بصغ ول ام مامإلا

 (هريغ ةيانع «حتف ؛نييع) .ةضواعملا مكحب لاقتنالا لبقي يذلا يف انمالكو «ةضواعم ال ةيانج نامض هنأل ؛دحاو



 طرشلا رايخ باب ٤ عويبلا باتك

 اهئطو نإف حاكنلا يقب رايخلاب هتجوز ىرتشا ولف .هبّيعتك نمشلاب كلهي هضبقبو
 يرتشملا جوزلا رايخج يأ زر هما تناك ناب ةميقلا ال نمثلا همزلي يعي

 O RR ل ا ERE ا .حص هبحاص ةبيغب رايخلا هل نم زاجأ ولو ءاهّدري نأ هل

 ايبنحأ ولو عيبلا

 ىلإ برق امل هنأل ؛هدي يف كله اذإ هرايخ هيف يذلا عيبملا هضبق ببسب نمثلا همزلي نعي :نمثلاب كلهي هضبقبو
 .كلملا مامت لبق درلا نع زجع هنأل ؛ةميقلا هتمزل :لوق يف يعفاشلا دنعو هنمع هيلعف «عيبلا مزليف هدر نع زجع كالهلا ش

 بيع ةمدقم نع يرعي ال كاللا نأ :لصاحلاو ءزجعلا لبق هل لصح كلملا مامت نإ :انلق ”/١[ :قئاقحلا زمر]

 (حتف) .ءارشلا موس ىلع ضوبقملا نم الاح ندأ نوكي الو «نمثلا مزليف «عيبلا مربنا دقو «كلهيف درلا عنمي
 ىلع وهف ضرملاك عفتري ناك نإو ديلا عطقك عفتري ال بيع عيبملا يف لحد اذإ نمثلا همزلي امك يأ | :هبيعتك

 ناك ءاوس ءاقلطم نمثلا وأ ةميقلا بحت «هل رايخلا ناكو يرتشملا دي يف عيبملا بيعت ول امك يأ [(نيع) .هرايح
 عفتر ي ناك نإو ءوضعلا عطقك عفتري ال بيع بيعلاب دارملاو «عيبملا لعفب وأ ةيوامس ةفآب وأ يبحأ لعفب وأ هلعفب

 بيعتلا يق ةميقلا همزلي يعفاشلا نعو .همزل الإو «همزلي ال ةدملا يف ضرملا عفترا نإف رابغ ىلع وهج صرخات

 (حتف) [١/؟ :قئاقحلا زمر] .اضيأ
 نع عنام يرتشملا رايخ نأ وهو «هيف فلتخملا لصألا ىلع ةعرفتملا لئاسملا ىدحإ هذه :خلإ هتجوز ىرتشا ولف

 «امإلا دنع هكلم يف عيبملا لوحد عن يرتشملا رايخ نأل :حاكنلا يقب .امهل افالخ مامإلا دنع عيبملل هكلم

 .هکلم ف املوحدل ؛حاكنلا كدسفي :امهدنعو

 درزا حس ايل ولو اهضق ناف طرا اهم ا يأ يو راغل ةد ن روك دلا ةمآلا يأ ] :اهتطو ناف
 نأ هل سيلو .نتملا يف امك اهدري ال هنإف ءاهاضفأ وأ ءاقراكب لازأو اهئطوف اک ناک اذإ امك هب تبيعت األ

 .ةفينح يبأ دنع اذهو «هدنع بيعت ام دعب هيلع اهدري

 ءطولا نوكيف ءاهايإ هكلمب خسفنا حاكنلا نأل ؛الوأ ءطولاب تبيعت ءاوس الفم اهدي نأ هل سيل :امهدنعو

 اهصقني مل ولو «هدي يف جوزلا ريغ اهئطو ول اذكو ءاهئطوف هتحوز ريغ ىرتشا اذإ امك «درلا عنميف نيميلا كلم مكحب
 لئاسم رشع "عمجملا حرش عمجتسملا' يف يئيعلا 00 دقو «ةوهشب هتسسم وأ اهسم وأ اهلبق اذإ اذكو .عطولا

 عحريلف باعيتسالا ءاش نم «نيبحاصلا نيبو هنيب هيف فلتخملا لصألا ىلع ةينبم اهلك ىرحأ اعبرأ يعليزلا ركذو

 (ييع) .نيميلا كلم مكحب ال حاكنلا مكحب ءطولا نأل :اهدري (يشحم ب ؛نيع) .نييعلا ىلإ

 نإ يرتشملاو يرتشملل رايخلا ناك نإ عئابلا يأ ] :هبحاص ةبيغب اخ وأ ايرتعتم وأ ناك اما را أدل: نق

 هقح طاقسإ هنأل ؛ةزاحإلا يأ ] :حص (ينيع) .هملع ةرضحلابو «هملع مدع ةبيغلاب دارملا [ عئابلل رايخلا ناك

 ؛لوقي ناب اجرض تناك ءاوس ءاقلطم ةزاحإلا يأ [(قيع)“ :قاتعلاو قالطلاك قدا هيلع نم روض ربتعي الف
 (ييع) .كالملا فرصت عيبملا يف يرتشملا وأ عيبملا نمث يف عئابلا فرصتي نأب ةلالد وأ «هتذحأ وأ هتزحأ



 طرشلا رايخ باب 1٥ کک باتک

 . ةعفشب ذخألاو .هعباوتو قاتعإلاو ةدملا يضعو هوب دقعلا متو ١. ال خسف ولو

 ':فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع خسفلا حصي ال هبحاص ملع نودب دقعلا رايخ هل نم عيبلا خسف ول قو

 تلاق هبو «ةزاجإلاك هملع ىلع فقوتي الف «رايخلا هل نم ريخ ثيح عيبلا خسف ىلع طلسم بئاغلا نأل ؛ًاضيأ حصي

 فرصتيف «قباسلا عيبلا مامت دمتعي دق هنأل ؛ةرضم نع ىرعي الو .دقعلا عفرب ريغلا قح يف فرصت هنأ :امهلو «ةثالثلا

 اذهو «يرتشملل رايخلا ناك اذإ اميف ًايرتشم هتعلسل بلطي ال وأ «عئابلل رايخلا ناك اذإ اميف كالهلاب ةميقلا همزلتف «هيف

 «خسفلا كلمي ال هبحاصو طلسم هنإ :لاقي فيكو ءاهيف مازلإ ال هنإف «ةزاحإلا فالخب ملعلا ىلع فقوتيف ءررض عون

 ؛اعامجإ هملع نودب هخسف حصي ال بيعلا يقو «فالخلا اذه ىلع ةيؤرلا رايخو ءطلسملا هكلمي ام ريغ يف طيلست الو

 (حتف ءئيع) .ءاضقلاب الإ تبني ال هنأل

 توم نأل ؛رايخلا هل نم توم انديقو ءامغإلا اذكو توملاك نونجلاو رايخلا هل نم توم يأ :هتومب دقعلا متو

 هل مزال قح هنأل ؛هنع ثروي :يعفاشلا لاقو «ةئرولا ىلإ لقتني الو «هل طرش نمل قاب رايخلا لب دقعلا هب متي ال هريغ

 .كلام لاق هبو «بيعلا رايخك ثرإلا هيف يرجيف «عيبلا يف
 لات ةيلهأ تلطب دقو «هسفن ضرغل لمأتلا هنم ضرغلا نأل ؛هنع لقتني الف ةدارإو ةيشم الإ سيل رايخلا نأ :انلو

 تب نييعتلا رايخو «ةرايخ ترو هنأل ؛تزاولا اذكف ءاميلس عيبملا قحتسا ثروملا نأل ؛بيعلا رايخ فالخب «هل

 (حتف) ١[ 4/7 :قئاقحلا زمر] .ثروي رايخلا نأ ال «ريغلا كلم هكلم طالتخال ؛ءادتبا ثراولل

 (ييع) .دقعلا متف عناملا عفترا تضم اذإف ةدملا يف خسفلا نم هنكمتل ناك ذافنلا مدع نأل ؛رايخلا ةدم يأ :ةدملا

 فطع [(ييع) .ءاقبتسالا ليلد قاتعإلا نأل ؛دبعلا قتع نأب يرتشملا قاتعإ | عم اضيأ متي دقو يأ ] :قاتعإلاو

 وهف "مدآ نبا كلمب ال اميف قتع ال" :الكفع هلوقل كلملا دمتعي هنأل EM Ci :هلوق ىلع

 لحي ال فرصت لك كلذكو «يرتشملل رايخلا ناك اذإ ةباتكلاو ريبدتلاك قاتعإلا عباوت عم اذكو «ءاقبتسالا ليلد

 .عيبلا هب متي ةوهشب سمللاو ليبقتلاو ءطولاك كلملا يف الإ

 نم ءيش هنم دحوو «يرتشملل رايخلا ناك اذإ هلك اذهو «ةراجإلاو عيبلاك كلملا يف الإ ذفني ال فرصت لك اذكو

 لعفلا ناك ولو «يمكح خسف هنأل ؛عيبلا خسفنا «ءايشألا هذه نم ًائيش لعفو «عئابلل رايخلا ناك نإو ءايشألا هذه

 ليلد نوكي الف «ةبرجتلاو ناحتمالل لعفي هنأل ؛كلذ وحنو بوكرلاو مادختسالاك عيبلا هب متي ال كلملا ريغ يف لحي

 (ييع) .ةباتكلاو ريبدتلاك قاتعإلا عباوت عم دقعلا متي اذكو يأ :هعباوت (حتف) ١5/7[ :قئاقحلا زمر] .ءاقبتسالا

 «فوذحم فاضم مالكلا يفف ءال مأ ذحأ ءاوس بلطلا درجم متي هنأل ؛ديقب ذحألا سيل :ةعفشب ذخألاو

 راد عابي مث «رايخلا طرشب أراد يرتشي نأ :هتروصو «"ريرقت وأ ةيئاوم بلط ناك ءاوس ذحألا بلطو" :لصألاو
 ليلد ناكف «كلملاب الإ نوكي ال ةعفشلاب ذحألا نأل ؛عيبلا مت ةعفشلاب ىرتشملا يرتشملا اهذحأيف ءاهبنجب ىرحأ

 (حتف) [5١/'؟ :قئاقحلا زمر] .ةزاحإلا



 طرشلا رايخ باب ۲ عويبلا باتك

 حص هريغل رايخلا يرتخلا طرش ولو
 ف

 اهدحأ زاجأ نإف حص ضقن وأ زاجأ ياف <
 عيبلا ندع طرشلا عيبلا س دقاعلا

 يكن 3 ولو «خسفل e قح قبس رح هنأ ا اى فهناك نو أ ا آلا

 EE E اه E Ta هل اذا E A a aê ل الإو 0 ءامهلحأ 8 ۳

 ا امهنم دحاو لك نم نيدبعلا دحأ يأ ”

 حص هريغل رايخلا نيدقاعتملا دحأ طرش ول :"يفاكلاو ةيحارسلا" يف لاق هنأل ؛يقافتا يرتشملاب دييقتلاو :يرتشملا

 زوجي الف دقعلا بحاوم نم رايخلا نأل ؛سايقلا وهو ءدقعلا دسفي :رفز لاقو ءاناسحتسا اندنع طرشلا يأ :حص
 ةباين الإ تبثي ال دقاعلا ريغل رايخلا نأ :ناسحتسالا هحو «يرتشملا ريغ ىلع نمثلا طارتشاك «دقاعلا ريغل هطارتشا

 ريغلا هبوني مث ءآلوأ هل تبثيف ءءاضتقالا قيرطب هفرصتل احيحصت هنع ابئان ريغلا لعجي مث «رايخلا هل مدقيف دقاعلا نع

 (حتف) [5١/؟ :قئاقحلا زمر] .هنع هيف
 .ةباين وأ ةلاصأ فرصتلا كلمبي امهنم الك نأل :حص (ييع) .ريغلا وأ عئابلا وأ يرتشملا نم :زاجأ ّيأف

 (ييع) .يبحألا وهو ريغلاو نيدقاعتملا نم رايخلا طرش نم امهو نينثالا دحأ يأ :اهدحأ [5١/؟ :قئاقحلا زمر]

 (ييع) .وغل هدعب رخآلا فرصتو ءدحأ هيف همحازي ال نامز يف هدوجول ؛رخأتملا نم لعف ام. :قحأ
 (ئبع «ط) .امهتقو ملعي مل و أ اعم نامالكلا جرخو ءرخآلا خسفو امهدحأ زاحأ ناب نعمت ئا اعف اناك نإو

 ناك امهيأ نم ةزاحإلا نم قحأ خسفلاف «خيراتلا ملعي مل وأ «نيعمتمجم خسفلاو ةزاحإلا ناك اذإ يأ :خسفلاف

 وأ ناك ًاضقن بئانلا فرصت نم ىلوأ كلاملا فرصت :"طوسبملا" عويب ةياور يفو «نوذأملا باتك ةياور يف

 ةمدقم ةمرحلاو «ةحابإلا بجوي ةزاجإلاو «يرتشملا ىلع ةمرحلا بجوي خسفلا نأل ؛خسفلا ةيقحأ هجوو «ةزاحإ

 ديفتسي بئانلا ذإ ؛ىوقأ لصألا نأل ؛ىلوأ دقاعلا فرصت :دمحم دنعو «فسوي يبأ نع ةياور وهو «ةحابإلا ىلع

 (نيكسم «يعليز «ئيع) .لصألل اضراعم نوكي الف «هنع ةيالولا

 ءامولعم هنمثو ءامولعم لخادلا كلذ نكي مل امف «رايخلا هيف يذلا ريغ دقعلا يف لحادلا ناكف :نيعو لصف نإ

 نأل ؛عيبلا يأ :حص .نييعتلاو ليصفتلاب الإ نيمولعم انوكي نلو «عيبلا دسفت نمثلا وأ عيبملا ةلاهج ذإ ؛زوحي ال
 .هريغ هيف لحادلا ناكف دقعلا نع جراخلاك رايخلا هيف يذلا

 لصف هنأ :لوألا :عاونأ ةعبرأ ةلأسملاف «عيبلا حصي ال ءرايخلا هيف نم نيعي ملو نمثلا لصفي مل نإو يأ :ال الإو

 هنأ :ثلاثلا .نيعي ملو لصفي مل هنأ :يناثلا .همكح نتملا يف ركذ يذلا اذهو «رايخلا لحم نيعو «دحاو لك نم

 وأ نمثلاو عيبملا ةلاهحل ؛عيبلا حصي ال هنأ ثالثلا روصلا هذه مكحف «لصفي ملو نيع هنأ :عبارلا .نيعي ملو لصف

 نأل ؛ال وأ نمثلا لصف ءزاح هفصن يف رايخلاب عئابلا نأ ىلع ًادحاو ًادبع وأ اينزو وأ ايليك ىرتشا ولو ءامهدحأ

 (حتف «ييع) .يرتشملل وأ عئابلل رايخلا نوكي نأ نيب قرف الو «توافتي ال دحاولا ءيشلا نم فصنلا



 طرشلا رايخ باب ۷ عويبلا باتك

 ك 00 نشا تل

 امهدحأ يضرف «رايخلاب امهنأ ىلع ايرتش a رابغ صو
 هرایح طقسا نأب اذبع نانا ىرتشا يأ

 RDS ,هفالخب ناک و «بتاک وأ ٌزابخ هنأ ىلع ادبع ىرتش ذا ولو ءرخآلا هري ال
 دبعلا ناك و يأ لاحلل واولا دبعلا نأ ىلع يأ ةفينح يأ دنع  نيعلا كلذ يأ

 نيبوثلا دحأ وأ نيدبعلا دحأ عيبي نأب [(نييع ءط) .تايلثملا يف ال تايميقلا يف يرتشملل] :نييعتلا رايخ حصو

 نأ ىلع اهوحن وأ ةثالثلا باوثألا دحأ وأ ةثالثلا ديبعلا دحأ عيبي وأ «هنييعتب ءاش امهيأ يرتشملا ذحأي نأ ىلع

 [5/7١؟ :قئاقحلا زمر] .هنييعتب اهنم ادحاو يرتشملا ذأي

 بايثلا وأ ديبعلا نم ةعبرألا ف كلذ زوجي الف نينثالا وأ ةثالثلا يف نييعتلا رايح زوجي يأ :ةعبرألا نود اميف

 .عيبلا زاوج عنب وهو عيبملا ةلاهج نييعتلا رايح عم عيبلا اذه يف :ليق نإف .امهوحن وأ

 يرتشملا ىلإ ضوفم رومألا نأل ؛ةعزانملا ىلإ يضفت ال هيف يلا ةلاهجلاو ءطرشلا رايح ننعم يف نييعتلا رايح :انلق
 «يدرلاو طسولاو ديلا دوحول ؟ةئالثلاب عفدنت ةجاحلا نأ ريغ ءزاوحلا عنمب الف «يقابلا دريو ءاش اهيأ راتخيف

 اميف اضيأ سايقلا وهو ءزوحي ال اهنم ادحاو ذحأي نأ ىلع ةعبرألا باوثألا دحأ عاب ول يح «ةعبرألا ىلإ ةحاح الف

 .انركذ امل ؛ةعبرألا نود اميف انزوج نكلو «ةعبرألا نود

 يضفت ال ةلاهجلا هذه نأ :ناسحتسالا هجو «سايقلا وه امك عيبملا ةلاهح ؛لكلا يف زوجي ال :يعفاشلاو رفز لاقو

 (ةيانع «حتف) ١/7[ :قئاقحلا زمر] .زاوجلا عنمت الف رايخلا هل نم نييعتل ؛ةعزانملا ىلإ

 ؛هئاضرب ال هيلع امازلإ ناك هخسف كلمي مل ول هنأل ؛هبيصن يف دقعلا خسفني يح هدري نأ هل :الاقو :رخآلا هدري ال

 نم لكو «هسفن نع هعفد ىلإ جاتحم امهنم دحاو لكو «نبغلا عفدل عرش رايخلا نأل ؛هقح نم تبث امل لاطبإ هيفو

 .ةثالثلا تلاق هبو «هدوصقم لصحم م هرايخن رحآلا لاطبإب لطب ولف «هل قح خسفلاو ةزاحإلا

 درلا قح نأل ؛درلا يف امهدحأ درفني الف «دارفنالا ىلع امهنم دحاو لك رايح ال امهرايخ طورشملا نأ :هلو

 بيعم ريغ هكلم نع جرح عيبملا ذإ ؛عئابلاب ررض امهدحأ در يفو «عئابلا هب ررضتي ال هحو ىلع امل تبثي

 هب عافتنالا نم نكمتي ال هنأل ؛نايعألا ف بيع يه ذإ ؛ةكرشلاب ابيعم هدرل امهدحأ هدر ولف ةكرشلا بيعب

 بيعلا رايخ فالخلا اذه ىلعو ءامهدحأ درب ءاضرلا امه رايخلا تابثإ ةرورض نم سيلو «ةأياهملا 50 الإ

 (حتف «ييع) .ةيؤرلا رايخو

 بتاكلا مسا هيلع قلطي ام ردق زبخلاو ةباتكلا ىلع دبعلا ردقي نأ دقعلا ةحص طرشو :خلإ زابخ هنأ ىلع

 لوقلاف كدنع يسن هنكل كلذ نسحي ناك :عئابلا لاق نإو «رايخلا هلف رادقملا اذه نسحي ال ناك نإو «زابخلاو

 (حتف «ييع) .اقلطم يرتشملل
 (نيع) .بتاك ريغو زابح ريغ ناك نأب هفصو ركذ ام فالخب يأ :هفالخع ناكو



 طرشلا رايخ باب ۲۹۸ عويبلا باتك

 .هك رت وأ نمثلا لكب هنيخأ
 هيف بوغرملا فصولا تاوفل

 ؛نمثلا نم ءيش اهلباقي ال فاصوألا نأل [(ييع) .ءاش نإ ىمسملا لكب دبعلا يرتشملا ذأ يأ ] :خإ هذخأ

 «بتاك ريغو ابتاك موقي نأب ناصقنلاب عجر ءاهلاحب ةلأسملاو «بابسألا نم ببسب درلا عنتما ولو «ةعبات اهنوكل

 هيف ررغ ال فصو لك نأ اهيف طباضلا لب ءاهطارتشاب دقعلا حصي فاصوألا لك سيلو «توافتلاب عجريف
 تف ايوعرت وكي ل ناب درو نمت ةءازبلا قد ارا نک نا وغ ف ام اج ا عاف

 ليبق نم سيل هنأل ؛عيبلا دسفي ثيح ءالاطرأ اذكو اذك بلحت وأ ؛لماح امنأ ىلع ةاش وأ ةقان عاب ول اذه ىلعو

 لمح وأ مد وأ نبل هنأ لمتحي هنأل ؛ةقيقح نبللاو لمحلا فرعي ال ذإ ؛دسافلا طرشلا ليبق نم وه امنإو ءفصولا

 وأ ءأعاص اذك زبخي دبعلا نإ :لاق ولو ءفصو هنأل ؛دسفي ال نوبل وأ بولح اأ طرش ول يح «خافتنا وأ

 دبعلاك ةيراجلاو داف اطرش لب افصوت وكي الق نادا قده قلق ل: تلا نأل دش ارث اذك تکی

 (حتف «نيع) .ماكحألا عيمج يف



 ةيؤرلا رايخ باب ۲۹ عويبلا باتك

 ةيؤرلا رايخ باب
 هماكحأ نايب يف يأ 5

 EE عاب نمل رايخ الو ؛هلبق يضر نإو هأر اذإ هّدري نأ هلو زئاج هری م ام ءارش
 قلاوج يف ارب وأ قز يف تيزك

 ببس ةيؤرلا مدع ذإ ؛ببسلا ىلإ ببسملا ةفاضإ نم ةفاضإلا ذعنيحف ؛ةيؤرلا مدع رايخ يأ :ةيؤرلا رايخ باب
 تبثيو «ةيؤرلا طرشب تبثي رايخلا اذه نأل ؛هطرش ىلإ ءيشلا ةفاضإ نم ةفاضإلا نوكي نأ لمتحيو «رايخلا توبثل

 توبثل ةصلاخلا نامثألا يف الو هيف ملسملا يف تبثي الف ءءارشلاك خسفلا لمتحي دقعب تكلم نيع لك يف رايخلا اذه

 لدب كلذك نوكي نأ يغبنيو «خسفلا اهوبق مدعل ؛صاصقلا نع حلصلاو علخلا لدبو رهملا يف الو «ةمذلا يف لك
 :لاقف «ةيؤرلا رايخ هيف تبثي ام يومحلا ةمالعلا مظن دقو «ةباتكلاو قتعلا

 ءارشلا اذك ةمسقو ةراحإ ىري ةيؤر رايخ عبرأ يف
 لاحلا يف اهمظن اعيرس ظفحاف لاملا ءاعدا يف حلص كاذك

 زاج هيف فرصت ولو «ةيؤرلا لبق هدر هل ناك اذهلو ءاضرلا يف للخل ؛مكحلا مامت عنمب ةيؤرلا رايح نأ ملعا مث
 ءمكحلا موزل عني بيعلا رايح مث «ةيعناملا يف ىوقأ ناكف «مكحلا سفن عني طرشلا رايخو «هرايخ لطبو هفرصت

 (حتف) .بيعلا رايح مث «ةيؤرلا رايح ركذ مث ,ىوقألا فنصملا مدق اذهلو «لكلا نم فعضأ ناكف

 دوصقملا هنم ملعي مل ام عيبملا نم نأل ؛زاحملا دارفأ نم ادرف ةقيقحلا نوكتف ءدوصقملاب ملعلا ةيؤرلاب دارملا هري مل ام

 [(ط) .هكلم يف دوجوم هنأ ىلع اقفتا اذإ ءاندنع] :زئاج ١7/7[ :قئاقحلا زمر] .كسملا وحن يف الثم مشلاب لب ةيؤرلاب

 طارتشا مدع يضتقي هقالطإ رهاظو «ْيطق رادلا هاور «"هآر اذإ رايخلا هلف هري مل ائيش ىرتشا نم" :*# هلوقل

 هذه عيبملا نكي ملو هآر اذإ رايخلا يرتشملل تبثيو «ةفصلا نايبب هعيب حصي :دمحأو كلام دنعو «هيلإ ةراشإلا

 ١7/7[ :قئاقحلا زمر] .ممدقلا يف يعفاشلا لوق وهو «ةفصلا

 «نيعيابتملا دنع رضاحب سيل ام يأ ,ناسنإلا دنع سيل ام عيب نع يء ىف دقو «عيبملا ةلاهحلل زوجي ال ديدحلا لوقلا يو

 «يدنع سيل ام عيب نع يلأسيف لحرلا ييتأي !هللا لوسر اي :لاق هذ مازح نب ميكح نع دواد وبأو يراخبلا ىورو
 يضفت ال هيف ةلاهجلا نألو ؛انيور ام :انلو .”"كدنع سيل ام عبت ال" :هل لاقف ؟هل ملسأف قوسلا نم هعاتبأ مث هنم عيبأف

 دنع سيل ام عيب نع يهنلاب دارملاو «نياعملا دهاشلا يف فصولا ةلاهجك راصف هدر هقفاوي مل اذإ هنأل ؛ةعزانملا ىلإ

 (حتف ؛ئيع) .ملسيو هيرتشيف قوسلا يف لحدي مث .هكلمي ال ام عيبي ناك اميكح نأل ؛هكلم يف سيل ام ناسنإلا
 (نيع) ."هآر اذإ رایخلا هلف هری مل ایش یرتشا نم" :لكع هلوقل ؛هري ملو هارتشا يذلا ءيشلا دري يأ :هدري نأ

 (يیع) .هب تيضر :لاق نأب هاري نأ لبق يضر ولو هآر اذ رايخلا هل نعي هلبق ام. لصاو :يضر ناو

 :الوأ لوقي ةفينح وبأ ناكو «رايخلا امهنم لكلف ةعلسب ةعلس عيب ناك ولف «نمثلاب عاب اذإ هدارم :خلإ رايخ الو

 - ند هللا ديبع نب ةحلط نم ةرصبلاب اضرأ عاب هد نافع نب نامثع نأل ؛هل رايح ال :لاقو عجر مث رايخلا عئابلل



 ةيؤرلا رايخ باب Vi عويبلا باتك

 قيقرلاو لا هجو ۇز تفكو .طرشلا رايخ هب لطبي اب لطبيو .ةري م ام

 بسلا نم موكل مسا يهو ةيؤرلا رايح

 نم ام ف اماه انام امام هدف هاف واف ام هاو ام .اوافاف او وف دفان قاف ف فاو و فاق او ف اء وفاق و و واو اة و اماعلاو .اهلفكو ةبادلاو

 يل :لاقف «تنبغ دق كنإ :هذ نامثعل ليقو «هرأ مل ام تيرتشا ينأل ؛رايخلا يل :لاقف «تنبغ كنإ :ةحلطل ليقف =

 ةباحصلا نم رضحمم كلذ ناكو «ةحلطل رايخلاب ىضقف كن معطم نب ريبج امكحف «هرأ مل ام تعب ىنأل ؛رايخلا

 (حتف) []۱۸/۲ :قئاقحلا زمر] .ادحاو ًالوق ًالصأ هري مل ام عيب زوجي ال :يعفاشلا لاقو ءًاعامجإ نوكيف
 «ةده. تقؤم ريغ اقلطم تبني ةيؤرلا رايخ نأ ىلإ ءامي هيف :لطبيو (ط) .ةيؤرلا لبق هعابف يش ثرو نأب :هري مل ام

 (حتف) .صنلا قالطإل ؛هب ءاضرلا ىلع لدي لعف وأ لوقب هطقسي مل ام هرمع عيمج يف خسفلا هل نوكيف «حصألا وهو

 عفري ال وأ «ةوهشب سمللاو ةلبقلاو ءطولاك لحي ال فرصت وأ بييعتلا وأ ءاضرلاب حيرصتلاك :خلإ هب لطبي امم

 نهرلاو «ميلستلا عم ةبهاو «يرتشملل رايخلا طرشب ولو «عيبلاك ريغلل ًاقح بحوي وأ «ريبدتلاو قاتعإلاك

 رايخلا هل تبثي نأ ةيحالص نع هجورحخ :هانعمو «هلبق لطبي لب هتوبث دعب ام ديقتي ال هذه يف هنأ الإ ةراحإلاو

 «ةمواسملاو «عئابلل رايخب عيبلاك ريغلل اقح بجوي ال ام فالخب ءاهلبق لطبي فيكف ءامي قلعم رايخلاف الإو ءاهدنع

 ؛ةيؤرلا نود امم لطبي طرشلا رايخ نإف «عيبلا ىلع ضرعلاو «ةعفشلاب ذحألا داريإ عفدنا اذهو «ميلست الب ةبهلاو

 (حتف) .ىلوأ ةلالدلاف «هلبق هل طقسم ريغ ًاحيرص ءاضرلا نأل

 (ييع) .طقسي الف ءاهلبق امأو «ةيؤرلا دعب هدارمو ةلالدلاو حيرصتلا نع :طرشلا رايخ
 هرايخ طقسي ءارشلا دعب هنأ دارملا سيلو «هل رايح الف ىرتشا مث ركذ ام ىأر ول هنأ :هانعم :خلا ةيؤر تفكو

 هرمع عيمج يف خسفلا هل لب حصألا ىلع تقؤم ريغ هنأب هلكشتساو «ةبلطلا ضعب همهوت امك ةربصلا هجو ةيؤرب

 سرفلا ةبادلاب دارملا "ةبادلا هحوو" :هلوقو «هحولا رثكأ ةيؤرب يفتكي «"قيقرلا هجوو" :هلوقو «هلطبم دحوي مل ام

 ةقان وأ ةرقب تناك وأ لسنلاو ردلل وأ محلل ةاش تناك ول امع زارتحالل هوحنو سرفلاب دييقتلاو «لغبلاو رامحلاو
 ةاشلا نع ازارتحا ةينق ةاش تناك نإو ءاهسبح نم دبالف محل ةاش تناك نإف بكرت ىلا ةبادلاب دارملاف «بلحلل

 .اهدسج رئاسو اهعرض ىلإ رظنلا نم دبالف لسنلاو ردلل

 نعو «قوذلا نم دبال معطي ام ينو «طارتشالا مدع حيحصلاو ؛لفكلاو هجولا عم مئاوقلا ةيؤر مهضعب طرشو
 اذإ هنأل ؛ةبادلا يف لفكلا ركذ امنإو ءاضيأ بنذلاو رفاحلا ةيؤر طرتشي رامحلاو لغبلاو نوذربلا يف نأ :ةفينح يأ

 لاقو «نيخيشلا لوق وهو «قيقرلا فالخب ءاهيف دوصقم عضوم رحؤملا نأل ؛هرايخ طقسي ال طقف اههجو ىأر
 (حتف) ۱۸/١][ :قئاقحلا زمر] .دبعلاك هتيؤرب ىفتكيف ءهجولا ناويحلا يف لصألا نأل ؛هل رايح ال :دمحم

 (ييع ءط) .ةأرما وأ الحر قيقرلا هجو ةيؤر تفكو يأ :قيقرلاو

 (ندعم) .جحرف :ةيسرافلاب هل لاقي «بنذلا بناج نم نوكي ام نيتحتفب :اهلفكو



 ةيؤرلا رايخ باب ۲۷۱ عويبلا باتك

 ال «هرظنک ضبقلاب و رظنو «رادلا لخادو ا بوثلا رهاظو
00 

 21 ل ا وا ا واج ONE .ىمعألا دقع ۶ حصو «هلوسر

 ذإ ؛يقابلا ىلع هنم فرط ةيؤرب لدتسي هنأل ؛ًايوطم هنوك لاح بوثلا رهاظ ةيؤر تفكو يأ :بوثلا رهاظو

 وهف ًافلتخم بوثلا لحاد دحو مو :عطقألا لاق ءربتعم ريغ اذو اريسي الإ دحاولا بوثلا فارطأ توافتت ال

 [۳۸۳/۳] "رهنلا" يقو «هلوق ىلع ىوتفلاو «هلك ةيؤرو هرشن نم دبال :رفز دنعو «ةيؤرلا رايخب هل قلعت الو «بيع
 نوكي ام بوثلا يط يف نكي مل اذإ رشنلا ىلإ ةحاح ال :روهمجلا دنعو «رفز هلاق ام ىلع باوجلا :"طوسبملا" نع

 طقسي ال ٍلئتيحف «هوحنو ةمامعلا هجوو «ملعلا عضومك رظنلاب دصقي ام بوثلا نطاب يف ناك نإف ءادوصقم
 (حتف «ئيع) .لكلا دنع رشنلا نودب هرايخ

 [ (ط ءئيع) مومشم مشو موعطم قوذو ةاش عرض رظنو ةاش محل سح يفكو «عيمجلا ةيؤر رسعتل]:رادلا لخادو
 ري ل نإو هرايخ طقسي رادلا نحص ىأر اذإ :تاياورلا ةماع يفو ءاهلك ةيؤرك اهنإف رادلا لحاد ةيؤر تفك يأ

 وهو تويبلا لحاد ةيؤر نم دب ال :رفز لاقو ءجراخ نم ناتسبلا راجشأ وأ رادلا جراح ىأر اذإ اذكو ءاهتويب

 فرعي الف «لاثمألا تاوذ نم سيل هنأل ؛هلك كلذ ةيؤر نم دبالف «فلتخت ةلخادلا تويبلا عفانم نأل ؛حصألا

 عيطقت ىلع تناك مهرود نامزلا كلذ يف نإف «ةفوكلا لهأ ةداع ىلع ٰيبم خيشلا هركذ امو «هضعب ةيؤرب هلك

 (نيكسم «حتف) [۱۹/۲ :قئاقحلا زمر] .رادلاب لخاد ةيؤرب ىفتكي الف هفالخبف مويلا امأو «دحاو

 يع ًالوسر نك :لوقي نأ :لوسرلا ةروصو .عيبلا ضبقب نع ًاليكو نك :هريغل يرتشملا لوقي نأ :هتروص :هليكو
 ولف كلب ال لوسرلاو .ميلستلا نع عئابلا عنتما اذإ ةموصخلا كلمي ليكولا نأ :لوسرلاو ليكولا نيب قرفلاو .هضبقب
 ريتعملاو «بيع نم الإ هدري نأ يرتشملل سيلف «هآر ام دعب ليكولا هضبقف «ضبقلاب الحر لكوف «هري مل ًاماعط ىرتشا
 هضبقب الوسر لسرأ نإو «رايخلا اه طقسي الف ءامب رثأ ال ليكو تلا لبق ةيؤرلاو «هدعب يلا نود ضبقلا عم يلا ةيؤر
 وهو آر اذإ هدري نأ يرتشمللو ءءاوس لوسرلاو ليكولا :الاقو «هدري نأ يرتشمللف «هآر ام دعب لوسرلا هضبقف
 .ًاعامجإ رايخلا طقست هتيؤرف ءارشلاب ليكولا امأف «ضبقلاب ليكو لا يف فالخلا اذهو ةئالثلا تلاق هبو «هنع ةياور

 ءائيش كلمي ال لوسرلا نأل :هلوسر رظن ال (ييع) .ةفينح يأ دنع لكوملا يرتشملا رظنك يأ :هرظنك (حتف «ييع)
 (حتف «ئيع) .عيبلاو ءارشلا يف الوسر ناك اذإ ميلستلاو ضبقلا كلمي ال اذهلو «ةلاسرلا خيلبت هيلإ ضوف امنإو

 وهو «هريغل ولو [(ييع) .سوبللاو لوكألا ءارش ىلإ جاتحم فلكم هنأل ؛ءارش وأ اعيب] :ىمعألا دقع حصو
 حلصي الو «لكلا يف ادئاق هدجو نإو جح الو ,ةعامج الو «ةعمج الو «هيلع داهج ال :ةلأسم رشع ينثا يف الإ ريصبلاك
 هدحو هناذأ هركو ٌلدع ةموكح بحاولا لب هنيع يف ةيد الو «عماستلاب ةداهشلا هيف لبقت اميف ولو ادهاش هنوك
 حصو «هجبذ هركيو ءايضاق الو مظعأ ًامامإ هنوك الو «تارافكلا نع هقاتعإ زوجي الو «موقلا ملعأ نوكي نأ الإ هتمامإو
 (رحبلا نع حتف) .لوق يف هؤارش حصي ال :يعفاشلا دنعو ارش وأ اعيب ناك ءاوس ًاقلطم هدقع



 ةيؤرلا رايخ باب ۷۲ عويبلا باتك

 ئار نمو «هقص وب راقعلا يو «هقوذو هشو عيبملا سجب ىرتشا اذإ ورا طقسو
 ' 0 ا ءارشلا لبق

 a .طرشلا رايخك ثأروي الو ءامهدر هل رحآلا ىأر مث ا كييوثلا دحأ
 رحآلا بوثلا يأ يرتشملا يأ ةدحاو ةقفص نيبوثلا يأ نيعيبملا

 طقسي ال سجا لبق ىرتشا اذإ امأ ءءارشلا لبق هنم هوحنو سجلا دحو اذإ ام ىلع لومحم :خلإ هرايخ طقسو

 ىلع لعف وأ لوق نم ءاضرلا ىلع لدي ام هنم دجوي نأ ىلإ دتعو «تاياورلا قافتاب تبثي لب ؛«سجلاب هرايخ
 ىلإ جيتحا نإف «هريغ ىلإ جاتحي الو «هب كردي امم ديقم سجلاب ءافتكالا مث ]۱۹/۲ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا

 سمللا نم دبال ةطنحلا يفو ءسجلا عم هتعقرو هضرعو هلوط ةفص نم دبال ابوث ىرتشا نإك هنم دبال سجلاب ريغ
 (ئيع) .ءارشلا لبق هنم سجلا دجو اذإ سحاب فرعي امم عيبملا ناك اذإ :ىرتشا اذإ (حتف ‹«ٰييع) .ةفصلاو

 (ييع) .مشلاب فرعي ام عيبملا ناك نإ عيبملا مشب اعيبم ىرتشا اذإ هرايح طقسيو يأ :همشو

 فرعي ال ام لكو «دبعلاو رجشلاو] :خلإ راقعلا يفو (نييع) .قوذلاب فرعي اموعطم ىرتشا اذإ اذكو يأ :هقوذو
 |(ئيع ط) .نكمي ام غلبأب فصولاب الإ هتفرعم ىلإ ليبس ال هنأل ؛راقعلا فصوب هرايخ طقسي «قوذلاو مشلاو سجلاب

 اذكف .هل فصو ام دعب ةيؤرلا رايح هل نوكي ال يح ملسلا يف امك ريصبلا قح يف ةيؤرلا ماقم ماقي فصولا نأل

 ناكم يف ىمعألا فقوي نأ كلذ عم طرتشي هنأ فسوي يبأ نعو «راقعلا فصو دعب هرايخ طقسيف هقح يف
 هسأر عرق دقو للحتلا دارأ اذإ مرحناك بحاو ةقيقحلا رذعت دنع هيبشتلا ىلإ ريصملا نأل ؛هنم هآرل ًاريصب ناك ول

 .ةءارقلا دنع نيتفشلا كيرحت همزلي سرحألا اذكو «نيقلحماب ًاهيبشت ىسوملا رارجإ مزلي

 لاقو «هدنع هرظنك ليكولا رظن نأل ؛ةفينح يبأ لوقب هبشأ وهو «هاري ليكولاو هل هضبقب ليكو لكوي :نسحلا لاقو

 هنم دحو ام دعب وأ فصولا دعب رصبلا دحو نإو «فصولا عم راجشألاو ناطيحلا سمع. هرايح طقسي :خلب ةمئأ ضعب
 ىرتشا ولو دوعي الف «رايخلا طقسو ءاضرلا ىلع لد ام دوحوب مت دقعلا نأل ؛هل رايح الف ءاضرلا ىلع لدي ام

 (ةيافك) ١9/7[ :قئاقحلا زمر] .هب ملعلا لبق زجعلا دوجول ؛فصولا ىلإ رايخلا لقتنا ةيؤرلا لبق يمع مث ريصبلا

 هري مل اميف هرايخ يقبف «توافتلل رحآلا ةيؤر نع نغت ال امهدحأ ةيؤر نأل ؛ءاش نإ نيبوثلا در يأ :امهدر هل

 ول انو ا ىا رمز ] .ةرؤربص اهي اهدريفةقفلا قير نع هلع هل دخ هذزي نأ هل بلو

 اميف تمت ةقفصلا نأل ؛يقابلا در امهدحأ قحتسا ولو «هدحو هدري نأ هل سيل ضبقلا لبق ابيع امهدحأب دجو

 قيرفت كلمي بيعلا رايخ يف هنأل ؛هدحو بيعملا در عنتك ال ثيح ضبقلا دعب بيعلا دجو ولو «عئابلا كلم ناك

 (حتف «ييع) .ةيؤرلا رايخ فالخب «ضبقلا دعب ةقفصلا
 يف هماقم هثراو موقي :يعفاشلا لاقو «هتثرو ىلإ لقتني الو هرايخ لطبت ةيؤرلا لبق دقاعلا تام اذإ يأ :ثروي الو
 لوق نم قبس امو «هل تشي الف دقاعب سيل ثراولاو «صنلاب دقاعلل تبث امنإ رايخلا نأ :انلو «رايخلا مكحب فرصتلا

 [775/4 :قئاقحلا نييبت] .مدقلا هلوق وه انهه ركذ امو ديدجلا هلوق وه ناك زوج ال هري مل ام ءارش نأ نم يعفاشلا

 (ييع) .ثرإلا هيف يرجي الف فصو رايخلا نأل ؛طرشلا رايح ثروي ال امك يأ :طرشلا رايخك (يعليز «حتف ؛نيع)



 ةيؤرلا رايخ باب ۷۳ عويبلا باتك

 وغلا يف يرتشلاو يرتشملا
 هدر ملسو بهو وأ ءابو a e رتشا ولو ةيؤرلا يف 3 مي

 .طرش وأ ةيؤر ا

 هآر ًائيش ىرتشا نم يأ :ريغت نإ ريخ (نييع ءط) .ةيئرم هنأب ءارشلا تقو املاع هئارشل ادصاق عيبلا لبق :ىأر ام
 فصولا لوهجم ىلع عقو دقعلا نأل ؛كلذ لبق اهيلع هآر لا ةفصلا نع ءيشلا ريغت نإ رايخلا هلف ءارشلا لبق

 «ىلوألا ةيؤرلاب لصح دق عيبملاب ملعلا نأل ؛ريخي ال اهيلع هآر ىلا ةفصلا نع ءيشلا ريغتي مل نإو يأ :ال الإو

 [١7/؟ :قئاقحلا زمر] .ةفصلا كلت ىلع ماد ام هب يضر دقو

 ول اذكو «رايخلا هلف هارش مث ءارش دصقل ال هآر ولف «ةيئرم هنأب املاع هئارشل ادصاق ةيؤرلا تقو ناك اذإ اذهو

 كلتو ءروصتي ال هفاصوأب ملعلا نودب ءاضرلا نأل ؛ءاضرلا مدعل ًاضيأ ريختي ةيئرم هنأ ءارشلا تقو ملعي مل
 (يعليز «حتف) .هري مل هنأك راصف عيبلا فاصوأب هل ةملعم عقت مل ةيؤرلا

 يرتشملا ىلعو «نيميلا عم عئابلل لوقلاف «ريغتي مل :عئابلا لاقو «ريغت دق :يرتشملا لاقف :ريغتلا يف افلتخا نإو

 وهو موزللا ببسو «هتنيبب الإ ريغتلا ىوعد يف يرتشملا قدصي الف «ناك ام ىلع ناك ام ءاقب لصألا نأل ؛ةنيبلا

 يف ريغتي ال هنأ ملعي ةبيرق ةدملا تناك اذإ اذهو «هلوق لوقلا ناكف «عئابلل دهاش رهاظلاو ءرهظ دق ةقباسلا هتيؤر

 لوقلاف ريغتت مل اهنأ عئابلا معزو «ةنس نيرشع دعب اهارتشا مث «ةباش ةمأ ىأر نأب ةدملا تدعب نإف «ةدملا كلت لثم

 :اولاقو «يعرلا ةلقل ؛اهود ام. باودلاو «ةنس يف راجشألا ريغتك ءايشألا فالتحاب فلتخت ةدملاو «يرتشملل

 (حتف) .بيرق كولمملاو ةبادلا لثم يف رهشلا :ليقو ءرهشلا نود ام :بيرقلاو «هقوف امف رهشلا :ديعبلا

 لاقو «عيبلا لبق هتيأر عئابلا لاق نأب ةيؤرلا يف يرتشملاو عئابلا فلتحا اذإ يأ :ةيؤرلا يف ول يرتشمللو
 عم هلوق لوقلا نوكيف «هركني يرتشملاو ثداح رمأ هنأل ؛هنيميب يرتشملل لوقلاف «دقعلا لبق هتيأر ام :يرتشملا

 علطا مث :ملسو بهو (ط) .هضبقو هري ملو شامقلا نم بايث لدع يأ :الدع ۲١/۲[ :قئاقحلا زمر] .هنيع
 (ط) .هدر وأ ءاش نإ هكسمأ رايخلاب وهف يقابلا يف بيع ىلع
 دجو مث «ميلستلا عم ةبلا وأ عيبلا نم دحاو بوث يف فرصتو هضبقف «بايث لدع ىرتشا اذإ يأ :بيعب هدر
 ةيؤرلا رايخب يقابلا دري نأ هنكمي الو ءكلذك سبللا نأل ا ةبهلاو عيبلا سيلو «بيعلا ببسب هدر ابيعم يقابلا

 ل رايخ يفو «مامتلا لبق ةقفصلا قيرفت نم هيف امل ؛هدعب وأ ضبقلا لبق ناك ءاوس طرشلاو
 ءةبلا يف عوحرلا وأ ءاضقب بيعلا وأ طرشلا وأ ةيؤرلا رايخب درلاك ضحم خسف وه ببسب هيلإ داع نإف «ضبقلا

 نأل ؛دوعي ال رايخلا نأ :فسوي يبأ نعو «ةقفصلا قيرفت وهو «درلا نم عناملا عافترال ؛ةيؤرلا رايخ ىلع وهف
 (حتف) .هكلم نع ضعبلا جارخإب رذعت دق درلا نأل :طرش وأ (حتف ءنييع) .طرشلا رايخك دوعي ال طقاسلا



 بيعلا رايخ باب ۷4 عويبلا باتك

 بيعلا ر ايخ باب
lS 

 دنع نمثلا ناصقن و هدروأ نمثلا لكب هذخأ ابيع عيبملاب دحو نم
 نمشلا هب ضقني

 ATLL ESD اهرب ها ب نوع نر يق «شارفلا يف لوبلاو قابإلاک بيع راجعلا

 بيع وهف يأ

 يرهاظ :ناعون وهو «ةميلسلا ةرطفلا لصأ هنع الخ صقن وهو «هببس ىلإ ءيشلا ةفاضإ نم :بيعلا رايخ باب
 بيعلاب دارملاو ءاهوحنو قابإلاو ءادعاصف نيرهش ضيحلا عاطقناو «لاعسلاك يطابو «نيعلا يف ءاملو ىمعلاك

 i ع ندي ام يرتب لو عسل عملو a يب وال ءابلا دنع ناك بيع

 (حتف «نیکسم) ااغ اضاع هتم ةءاربلا طر عقابا نكي ل و «بيلاب خلا دعب

 هب ملعي نأ ريغ نم هضبقو عئابلا دنع ناكو نمشلا هب صقني ابيع عيبلاب دجو نإ يأ :هّدر وأ نمثلا لكب هذخأ

 نأل ؛عئابلا ىلع هدر وأ نمثلا لكب بيعملا عيبملا ذأ ءاش نإ ريخم وهف بيعلاب ءاضرلا ىلع لدي ام هنم دحوي ملو

 تاوفك ريختي اهتاوف دنعف ءاحيرص دقعلا يف ةطورشملاك ةمالسلا تناكف «بيعلا نم ةمالسلا يضتقي دقعلا قلطم

 :نامثألا نم ءيش اهلباقي ال فاصوألا نأل ؛ائيش نمثلا نم صقني الو «دقعلا يف طورشملا بوغرملا فصولا

 نم طقسي ثيح ضبقلا لبق عيبلا دعب عئابلا لعفب بيعلا ثدح نأب فالتإلاب ةدوصقم فاصوألا تراص اذإ الإ

 ىلع بيعلا ناصقنب عوحرلا هل نوكي ثيح رخآ بيع يرتشملا دنع ثدح وأ «ذحألا راتحا اذإ هتصحب نمثلا

 :الئلع لاق «مارح شعغلا نأل ؛نمث وأ عيب يف بيعلا نامتك لحي ال ةطورشملاك ةمالسلا نوكلو «ءيجيس امك عئابلا

 (حتف) ۲١/۲[ :قئاقحلا زمر] ."انم سيلف انشغ نم"
 نيعلا صقنت مل نإو :نمثلا ناصقن بجوأ امو (ف «ع) .يرتشملا ىلع درلا ةنوؤمو «عئابلا ىلع :هدر وأ

 ءةيلاملا يف ناصقنلا وه بيعلا ببسب قحاللا ررضلا نأل ؛لمعلا ىلع يوقلا حيحصلا دوسألا رفظلاك ةعفنملا الو

 ءاوس مهدنع فلتخم ريغ بيعلا نوكي نأ دبالو «عئانصلا بابرأو راجتلا مهو هلهأ ىلإ ناصقنلا ةفرعم يف عحريف

 (حتف) ١١/7[ :قئاقحلا زمر] .مهنم نيلدع لوقب ىفتكيو ءطقف ضعبلا وأ بيع هنأب عيمجلا ربخأ

 نم عيبملا ناك نإ عئانصلا بابرأ دنع وأ رجات عمج فيفحتلا عم اهرسكبو ديدشتلا عم ءاتلا مضب :راجتلا دنع

 ىلعف ءابوره يمس هملظب ناك نإف ؛هملظ ريغ نم ىلوملا نم ةيراحللاو دبعلا رارف وه] :قابإلاك (ف) .تاعونصلا

 وأ ةراعإ وأ ةراحإب هدي يف نم وأ ىلوملا نم رارفلا ناك ءاوس اقلطم [(ف) .بيعب سيل برهلاو بيع قابإلا اذه

 نم قبأ اذإ امك بيعب سيلف «هالوم لزنم ىلإ هنم قبأف «لحر هبصغ اذإ امأ ءرفسلا نود اميف ناك نإو ةعيدو

 (حتف) .بيع هنأ نسحألاو «روثلا يف ةدحاو ةيرق يف اناكو «هدنع فتخي ملو عئابلا ىلإ يرتشملا

 (ييع «ط) .زيمملا ريغصلا يف بويع يهو «راجتلا دنع ةميقلا ناصقن بجوت لاعفألا هذه نأل :شارفلا يف لوبلاو



 بيعلا رايخ باب Vo عويبلا باتك

 Ee دع ون earan عانت هاا داع منن Ra رخبلاو نونجلاو ةقرسلاو

 ىثنأ وأ ناك ارکذ لقاعلا ريغصلا يفو ءابيع نوكت ال لقاع ريغ ريغص نم ءايشألا هذه تدحو اذإ يأ :ةقرسلاو

 بويع هذهو «قبآ ال لاض وهف لقعي ال يذلا ريغصلا رف ولف ءابيع نوكت هدحو برشيو هدحو لكأي يذلا وهو
 هعيبي مث «عئابلا دي يف غولبلا دعب هدواعي ىح بيعب يضاملا كلذ سيلف غلب اذإ امأف «غلبي مل ام لقاعلا ريغصلا يف

 يف يرتشملا دنع تثدح مث «هرغص يف عئابلا دنع بويعلا هذه ترهظ اذإ هنأ :اذه نيعمو «يرتشملا دي يف هدواعيو

 غولبلا دعب يرتشملا دنع تدحوف «هعابف هرغص يف ءايشألا هذه تدحو اذإو «كلذب درلا هلو بيع وهف هرغص

 ةالابملا ةلقل هلبق ةقرسلاو ءةناثملا يف فعضل هلبق شارفلا يف لوبلاو «بعللا بحل غولبلا لبق قابإلا نأل ؛هدري مل

 .نطابلا يف ثبخل نانوكي غولبلا دعب ةقرسلاو قابإلاو

 دنع هريغو قابإلا تبثي نأب ةلاحلا داحتا دنعف «رحآ بيع وهو «رايتخا ءوسو نطابلا يف ءادل نوكت هدعب لوبلاو

 ري اي و أ ؛درلا هل «هربک وأ هرغص يف امهالك هيرتشم مث هعئاب

 نإو «درلا قح تبثي ال لوألا عونلا ريغ ةيناثلا ىمحلا هذه ناك نإف «يرتشملا دنع مح مث «هعئاب دنع مح دبعك

 لوكأملا قرس e ىلوملا نم نوكي نأ نيب فلتخت ال ةقرسلاو «درلا قح تبثي هعون نم ناك

 ولو ءابيع نوكي ال مهردلا نود ام وهو اريسي ًائيش قرس ولو «بیع وهف عيبلل قرس ولو ؛بيعب سيلف ؛لكألل
 ٍ(حتف «ئيع) . .ائيش ذحأي مل نإو ابيع نوكي تيبلا بقن

 دجو ول نح نينسلا فالتخاب فلتخي ال وهو [(ييع) .اربكو ارغص فلتخي الو نطابل يف داسف هنأل] :نونجلاو
 امهيف ببسلا نأل ؛نيتلاحلا داحتا هيف طرتشي ال هنأل ؛هدري ربكلا دعب يرتشملا دنع داعو «هرغص يف عئابلا دنع

 لاقو «ةعاس هلقأ :مهضعب لاق «هردق يف خياشملا ملكتو ءءاوس هيف ربكلاو رغصلاف «نطابلا داسف وهو ءدحاو

 سيل هريغو «بيع ةدحوملا حتفب قبطملا نونحلا :مهضعب لاقو «بيع وهف ةليلو موي نم رثكأ ناك نإ :مهضعب

 ايناث دجوي نأ طرتشي له عئابلا دنع هدوجو تبث اذإو «ةليلو موي نم رثكأ يعي اهطسوأ رومألا ريخو «بيعب
 نح نم" :8فع هلوقل ؛ادبأ مزال بيع نونجلا نأل ؛طرتشي ال :مهضعب لاق «هيف خياشملا فلتحا ؟يرتشملا دنع

 .هدنع دواعي مل ولو درلا قح يرتشمللف «نونحلا ةفص هنع لزي مل يعي "ادبأ قفي مل ةعاس

 قرفلا نأ الإ «هرئاظنو قابإلا يف امك يرتشملا دنع ايناث دحوي ل ام درلا قح هل نوكي الو طرتشي :مهضعب لاقو
 ىلع رداق ىلاعت هللا نأل ؛حيحصلا وه لوألا لوقلاو ءربكلاو رغصلا يأ ةلاحلا داحتا طرتشي ال نونجلا يق نأ امهنيب

 .تايلكلا كاردإ ام يلا ةوقلا لالتحا نونجلاو .روهمجلا لاق هبو «هدنع دواعي مل ام هدري الف «هراثآب نونجلا ةلازإ

 (حتف «ئيع) .غامدلا يف هعاعشو «بلقلا هندعمو «ةروكذملا ةوقلا وه لقعلاو

 فنألاو مفلا حير نتن نم معأ رحبلا نأ ديفت سوماقلا ةرابعو «مفلا نتن كيرحتلابو ةمجعملا ءاخلاب :رخبلاو

 «نانسألا نيب ام دعابت نم نوكي ام نود «ةدعملا ريغت نم يشانلا وه «بيع وه يذلا رخبلا نأ ملعا مث .طبإلاو

 (حتف) .ةيراجللاو مالغلا يف بيعف «ةرسلا تحت خافتنا وه ميحلاب رجبلا امأو ءاهفيظنتب لوزي كلذ نإف



 بيعلا رايخ باب ۲۷٦ عويبلا باتك

 ME «ضيحلا مدعو امهيف رفكلاو «ةمألا ف هدلوو انزلاو رفدلاو

 لاقي لطم نا ع قتلا وللا يف لاق [(ييع) .طبإلا نتن اهنوكسو ءافلا حتفو ةلمهملا لادلا حتفب] :رفدلاو

 :ليقف «بيطلا هب صح ارو ءنتن وأ بيط نم ةحئارلا ةدح وهف «ةمجعملا لاذلاب رفذلا امأو «ةرفاد ةأرماو «رفاد لحر

 (حتف) [۲۲/۲ :قئاقحلا زمر] .بيع فنألا حير نعت نأب "ةيزازبلا" يف حرصو اضيأ فنألا حير نت يف لاقيو «رفذأ كاسم

 شارفتسالا وهو ءاهنم دوصقملاب لخي هنأل ؛مالغلا نود ةمألا يف ابيع نوكت ةعبرألا هذهو ءانزلا دلو يأ ] :هدلوو

 ةعبرألاب قلعتم :ةمألا يف .هيلإ فاضملاو فاضملا فذحف ءانزلا دلو عيبملا نوكو يأ [(ييع) .دلولا بلطو

 ءايشألا هذهو «مادختسالل هنأل ؛مالغلا فالخب «هنم عنمت يناعملا هذهو .شارفتسالا اهنم داري دق هنأل ؛ةروكذملا

 هنم رركتي نأب هل ةداع انزلا نوكي وأ «ىلوملا نم برقلا عنمب ثيحب اشحاف رفدلاو رخبلا نوكي نأ الإ «هب لخت ال

 .هنيميب لمعي الو هلامشب لمعي يذلا وهو بيع رسيلاو «ةمدخلاب لخم ءاسنلا عابتا نأل ؛نيترم نم رثكأ

 يف دمحم نع يور هنإف «ةيراحلا يف انزلا الإ ءامي دري ىح يرتشملا دنع ةدواعملا نم اهل دب ال اهلك بويعلاو
 قوحلل ؛هدنع نزي مل نإو اهدري نأ يرتشمللف «عئابلا دنع تنز تناك دقو «ةغلاب ةيراج ىرتشا ول :يلامألا

 (حتف) [۲۲/۲ :قئاقحلا زمر] .ةقرسلاك بيع مالغلا يف انزلا :يعفاشلا دنعو «دالوألاب راعلا

 بيع لازتعالاو ضفرلا اذكو «هماسقأب رفكلا يأ [(نيع) .مالغلاو ةمألا ف بيع رفكلا يأ ] :امهيف رفكلاو
 ا اهلي دعوت فاك هنأ ىلع ًادبع ىرتشا ولف «رفاكلا ةبحص نع رفنتي ملسملا عبط نأل ؛ةيراحلاو مالغلا يف

 بولطم هلالذإو رفاكلا دابعتسا نأل ؛هيف بوغرملا فصولا تاوفل هدري :يعفاشلا لاقو «بيعلل لاوز هنأل

 (ةيانع «حتف) .تالماعملا يف هب ةربع الو «ةنايدلا ىلإ عحار رمألا اذه نأ :انلو [۲۳/۲ :قئاقحلا زمر] .ملسملل

 وهو «غولبلا ةياغ ىصقأ هعاطقنا يف ربتعملاو ءءادلا ةمالع ةغلابلا يف ارمتسم مدلا عافترا نأل :ضيحلا مدعو

 مدع دنع ابيع نوكي ال ضيحلا مدع نأ :لصاحلاو ءامهدنع ةرشع سمح و «ةفينح يبأ دنع ةنس ةرشع عبس

 درلا هل ةسئآ يه اذإف «ضيحت امنأ ىلع اهارتشا اذإ امأ ءاهمايأب املاع ناك اذإ ةسئآ وأ ةريغص امنوكل ؛ناكمإلا
 «هلوكنب درتف «ضبقلا دعب ناك نإ كلذ عم عئابلا فلحتسيو ءاهريغ هفرعي ال هنأل ؛ةمألا لوقب عاطقنالا فرعيو

 .حيحصلا يف فلحتسي كلذكف هلبق ناك نإو

 ؛عمست ةديدملا ةدملا يقو «هاوعد عمست ال ةريصق ةدم يف هعاطقنا ىعدا ولو «عئابلا نيمب الب دري :فسوي يبأ نعو

 عمست الو «رفزو ةفينح يبأ دنع ناتنسو «دمحم دنع رشعو رهشأ ةعبرأو «فسوي يبأ دنع رهشأ ةثالث اهلقأو

 تناك نأب ابيع نوكي ال لبحلاو ءادلا ريغ ببسلا ناك اذإ هنأل ؛لبح وأ ءاد نم هببس ركذب الإ هعاطقنا ىوعد

 يفسنلا نيعملا وبأ خيشلا لاقو «مهنم نيلدع يأ ءابطألا لوق ءادلا يقو ءاسنلا لوق لبحلا يف عحرملاو ءرهطلا ةدتمم

 - اذإ كلذكو «مهنم لدع لوقب تبثي ءءابطألا الإ هيلع علطي ال ًايفخ بيعلا ناك نإو :"ريبكلا عماجلا حرش" يف



 بيعلا رايخ باب ۷۷ عويبلا باتك

 ثدح ولف ,نيعلا ف ءاملاو رعشلاو 0 نيدلاو ميدقلا لاعسلاو ةضاحتسالاو

 ا ا ال كوول خو 1 م ا هذر وأ ونافع ير رعت حرا

 يرتشملا

 (حتف) [۲۳/۲ :قئاقحلا زمر].ةلدع ةدحاو لوقب تبثي ءءاسنلا الإ هيلع علطي ال ناك =

 نيسلا مضب] :ميدقلا لاعسلاو (ندعم «ييع) .ةغلابلا يف ءادلا ةمالع وهو مدلا رارمتسا وهو :ةضاحتسالاو

 هنوك هيلإ روظنملاف ىىاد نع ناك ام اميدق هنوك نم دارملا نأ رهاظلاو [(نييع) .ءادلا ىلع لدي هماود نأل ؛ةفرسلا

 (يرهوح «قئارلا رحبلا).بيعب سيل هنإف ماكزلاو داتعملا لاعسلا نع هب زرتحاو «مدقلا ال ءاد نع
 ءابلاب "ربدلا" نيدلا ناكم خسنلا ضعب فو «لاحلا يف بلطي ام هب دارأو هب ةلوغشم نوكت هتيلام نأل] :نيدلاو

 نذإب جوزت اذإ ةقفنلا نيدك قتعلا لبق ام يأ لاحلا يف بلاطم هل يذلا نيدلا يأ [رهظلا ةحارج نعم ءارلاو

 ىلع ءامرغلا مدقتو نيدلاب ةلوغشم نوكت دبعلا ةيلام نأل ؛طقف ةقفنلا نيد يف الإ ىرخأ دعب ةرم عابي الو «ديسلا

 لحؤم نيد ال ذئنيح ابيع نكي مل ناك نإف هب يفي ال نمثلا ناك اذإ امب نيدلا دييقت يضتقي ليلعت اذهو «ىلوملا

 (ييع «حتف) .بيعب سيل هنإف نذإ ريغب ةعيابملاب همزل نيدك قتعلا دعب ام ىلإ
 نم هرييغتو عيبملا نم ءزج تاوف بحوي ام :امهدحأ :نيعون ىلع بويعلا :"ةفحتلا" فو :خإ ءاملاو رعشلاو

 «ةصقانلا نضال ؛ةنامزلاو «ءللشلاو «ممصلاو «روعلاو «ىمعلا :وحن :ريثكف لوألا امأ «نطابلا نود رهاظلا ثيح

 ؛ةحارلا رثأو «جاجشلاو «حورقلاو «مكبلاو «سرخلاو «دوسألا رفظلاو «ةطقاسلا نسلاو «ءادوسلا نسلاو

 ةروصلا نود نعمل ثيح نم ناصقنلا بحوي امف :يناثلا امأو .تايمحلاك ندبلا رئاس يف ىلا ضارمألاو

 .يراوحلا يف ادعاصف نارهش هاندأ «ليوط نامز يف ضيحلا عافتراو عدقلا لاعسلاك

 يف داوسلاب ضايبلا طالتخا يأ طمشلاو «ضايبلا ىلإ برضت ثيحب تشحف اذإ ةرمحلا يأ رعشلا ةبوهص اهنمو
 «بيع مالغلاو ةيراجلا يف حاكنلاو «مئاهبلا يف ال بيع ةيراجلا يف لبحلاو «يراوجلاو ديبعلا يف بيشلاو «رعشلا
 نإو «بيع ًادلوم ناك نإ غلابلا دبعلا يف ناتخلا مدعو «بيع يصخلاو ةنعلاو ةدئازلا ةعبصإلاو نييثنألا خافتناو
 هضعب يف وأ هلك فحصملا يف فورحلا فذحو ارخص ناک اذ انك ےس يدلل ترا نادت م يولع ناك

 (نيكسم «ييع) .راجتلا دنع نمثلا صقني هلك كلذ يف نأل ؛بيع
 بيعلا ىلع هعالطا دعب :يرتشملا دنع (نئيع ءط) .ىمعلا ناثرويو رصبلا نافعضي امهنأل ؛امهيف ديق :نيعلا يف

 (ييع) .ثداحلا بيعلا ببسب ّدرلا رذعت هنأل :هناصقنب عجر (ييع) .عئابلا دنع ناك يذلا

 قحتسا هنأل ؛هناصقنب عحر «عئابلا دنع ناك بيع ىلع علطاو يرتشملا دنع بيع ثدح ول يأ خا هدر وأ

 درلا نيب يرتشملا ريخي عئابلا يضر اذإف ,هكلمتو هقح طاقسإ عئابلا كلم اميف عيبملا در وأ تلا نع اا است

 = ناصقنلا ةفرعم قيرطو .درلاب عئابلا ضري مل ثيح ناصقنلاب عحري امنإو «ناصقنب عوحر ريغ نم كاسمإلاو



 بيعلا رايخ باب ۲۷۸ عويبلا باتك

 ءكلذك ءابلا هلبق نإف «بيعلاب عجر ابيع هب دحجوف هعطقف 0 ىرتشا نمو «هعئاب
 19 3 7 َ 0 : ١ مراتب روك ملا توثلا لبق يأ عئابلا ىلع يرتشملا يأ بوللاب يأ هطخي ملو عيبملا يرتشملا يأ

 تلوأ .هعبص وا و هعطق ولف .ءيسب عج رپ e ناف كلذ هل

 «بيعلا ةيؤر دعب هعاب ول امك هناصقنب عجر بيع ىلع علطاف «نمسب قيوسلا
 ناصقنلاب عجري امك يأ

 نمثلا نم هتصحب هيلع عحري نيتميقلا نيب يذلا توافتلا فرع اذإف لاس وهو مّوقي مث «بيعلا اذهب مّوقي نأ =

 :ةياور يف دمحأو كلام لاقو «هثلثبف ًاثلث ناك نإو «نمشلا رشعب هيلع عحري «ةميقلا رشع ناصقنلا ناك اذإ يح
 .بيعلا ىلع عالطالا وهو «درلل زوجا مايقل ؛يرتشملا دنع ثداحلا بيعلا ناصقن هعم دري نأو هّدري نأ يرتشملل

 بيعت ام دعب هدر ولف «عئابلا هب ررضتي ال هجو ىلع هسفن نع ررضلا هب عفديل يرتشملل تبث درلا قح نأ :انلو
 ذب ابيعم هيلع ةوعيو «يرتشلا دنع ثادخ' يذلا كيغلا نع اميلس هكلم نع جرجا هنأل ؛عئابلا هب ررضتي هدنع

 (يعليز «حتف «ئيع) .نمثلا نم هتصحب عوحرلاب هعفر نكمأ يرتشملا ررضو «همزلي الف
 «بيعلا ناصقنب يرتشملا عجر يأ :بيعلاب عجر (ييع) .دري ال هئاضر نودبو ررضلا مازتلاب يضر هنأل :هعئاب
 رحنلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع ناصقنلاب عجريال ثيح «ةدساف هءاعمأ دجوف «هرحنف ءأريعب ىرتشا اذإ ام فالخب
 ؛لوبقلا زوجي عئابلل يأ :كلذ هل (حتف) [1 4/7 :قئاقحلا زمر] .يرتشملا هلتقف ادبع ناك اذإ امك ةيلاملل داسفإ
 (نيع) .هقح طاقسإب يضر دقو هقحل عانتمالا نأل

 فالخب هب عجري هنأ :امهنعو «ةياورلا رهاظ وهو ءال وأ عيبلا تقو بيعلاب املاع ناك ءاوس اقلطم :خلإ عجري مل

 نم ةطايخلاب هلبق درلا عانتمال عيبلاب هل اسباح رصي مل هنأل ؛ناصقنلاب عوحرلا لطبي ال ثيح هعاب مث هطاح اذإ ام

 (نيكسم) [؟5/7 :قئاقحلا زمر] .هل ريثأت ال درلا عانتما دعب هعيبو «بيعلاب ملع ريغ
 .درلل اتوفم ناكف «عئابلا ءاضرب عطقلاب عنتمم ريغ درلا ذإ عيبلاب عيبملل اسباح راص هنأل ؛عئابلا ىلع :ءيشب

 (ييع «ط) .بوثلا ةميق ديزي امم ناك غبص يأب :هغبص وأ .هطخي ملو يرتشملا عطق يأ :هعطق ولف (ييع)
 يف عئابلا دنع ناك «قيوسلا وأ بوغلا يف يأ :بيع ىلع (ط «ئيع) .هارتشا يذلا قيوسلا طلح يأ :تل وأ

 (ييع «ط) .ءايشألا هذه

 (ييع) .ةدايزلا ببسب درلا رذعتل ؛بيعلا ناصقنب عئابلا ىلع يرتشملا عحر يأ :هناصقنب عجر

 رذعتل هناصقنب عجر توتلملا قيوسلا وأ غوبصملا بوثلا وأ طيخملا بوثلا يرتشملا عاب ول يأ :خلإ هعاب ول امك
 ‹ةلصفنمو «ةلصتم :ناعون ةدايزلا نأ ملعاو «ناصقنلاب عحري بيعلا ةيؤر دعب هعاب ول اذكف «ةدايزلا ببسب درلا

 «دلوتلا رابتعاب ضحم عبت ةدايزلا نأل ؛درلا عنمت ال يهو «لامحلاو نمسلاك لصألا نم ةدلوتم :ناعون ةلصتملاو

 «رمثلاو دلولاك ةدلوتم :ناعون ةلصفنملاو ءاقافتا بيعلاب درلا عنمت يهو «تللاو ةطايخلاو غبصلاك ةدلوتم ريغو

 - هنأل ؛ام لاحب عيب, سيل بسكلا نأ قرفلاو «بيعلاب درلا عنمت ال يهو بسكلاك ةدلوتم ريغو «درلا عنمت يهو



 بيعلا رايخ باب ۹ عويبلا باتك

 هلكأف ءًاماعط ناك وأ هلتق وأ ءلام ىلع هقتعأ نإف ءاناجم هقتعأ وأ «دبعلا تام وأ

 عيبملا نم دلوتي يذلاو ءالام رحلا نكي مل نإو الام رحلا عفانم ناك اذهلو «نايعألا ريغ عفانملاو «عفانملا نم دلوتي <

 (ةيانع «نيكسم «يئيع) .ابرلا نم هيف امل اناج هل ملسي نأ زوجي الف «عيبملا مكح هل نوكي

 عنتما درلا نأل ؛بيعلا ىلع هعالطا دعب يرتشملا دنع عيبملا كله اذإ ناصقنلاب عجري كلذك يأ ] :دبعلا تام وأ

 عانتماو «توملاب كلملا ءاهتنال دبعلا تام ول ناصقنلاب عجري كلذك يأ "عاب" ىلع فطع [(ط) .كالهلاب ةقيقح

 ةيؤر دعب توملا نوكي نأ نيب قرف الو «ناصقنلاب عوجرلا عنمب الف «يرتشملا لعفب الو يمكح عئابلا ىلع هدر
 (ييع) .هلبق وأ بيعلا

 [(ط) .قاتعإلاك داليتسالاو ريبدتلاو ناصقنلاب عجري هنإف «بيعلا ىلع علطا مث «لام الب دبعلا يأ ]:اناجم هقتعأ وأ
 دعب هقتعأ نإو «بيعلاب ملعلا لبق هنم دجوي نأ قاتعإلا نم دارملاو ءدبعلا قتعأ اذإ ناصقنلاب عحري كلذك يأ

 لبق ناك نإو «ناصقنلاب عجري ال نأ سايقلاو ءءاضرلا ليلد قاتعإلا ىلع همادقإ نأل ؛ناصقنلاب عحري ال هب ملعلا

 عماجب ةلتقك راصف «هلعفب درلا عانتمال ١5/١[ :قئاقحلا زمر] ؛لتقلاك يعفاشلا لوق وهو «بيعلاب ملعلا

 «توملاك راصف «عرشلا مكحب درلا عنتماف «كلملل ءاهإ قاتعإلا نأ :ناسحتسالا هحو .ةيلاملا داسفإ يف كارتشالا

 (حتف) .ةيراحلا دلوتسا وأ هربد ول كلذكو

 سبحك لدبلا سبحو «هلدب سبح يرتشملا نأل ؛ءيشب عجري مل بيع ىلع علطا مث هبتاك وأ :خإ هقتعأ نإف
 نم ذإ ؛هضبق سيل سبحلاب دارملا نأ ملعا مث .بيعلا ناصقنب عحري هنأ فسوي يبأ لوق وهو ةفينح يبأ نعو «لدبملا

 (حتف) .لام ىلع قاتعإلا لثم ةباتكلا نأ لصاحلاو ءرح تنأف اذك رهش يف افلأ لإ تيدأ نإ :لاق ول ام هروص

 نومضم وهو «هلعفب عنتما درلا نأل ؛بيعلا ىلع هعالطا لبق دبعلا يرتشملا لتق اذإ عحري مل كلذك يأ :هلتق وأ
 ناكف «ةيدلاو صاصقلا نم يويند مكح هب قلعتي ال هلتق نأل ؛ناصقنلاب عجري هنأ فسوي يبأ نعو ؛ةرخآلا يف هيلع

 .هفنأ فتح توملاك

 ىلوملا نع طقس امنإو ؛لطبم يأ "جرفم مد مالسإلا ف سيل" :ةتلع هلوقل ؛انومضم الإ نوكي ال لتقلا نأ :انلو
 اط ناك نإ ةدلاو اع ناك نإ :ضصاصقلا نع نيف ةا وها افزع دب فاك راف كلا حضن

 ببسب درلا عانتما كانه نأل ؛بوثلا غبص وحن يف هلعفب ّدرلا عانتما فالخب «هنمض انويدم ناك ول يح هعاب هنأكف

 (حتف «ييع) .هلاح ىلع مئاق نيعلاو ءابرلا ةهبش وهو «عرشلا قحل عيبملا ةدايز
 نومضم لعفب هدر رذعتل ؛ةفينح يبأ دنع ءيشب عحري الف «بيعلا ىلع عالطالا لبق هضعب وأ هلك يأ :هلكأف

 «قاتعإلا هبشأف هلعف داتعيو هئارشب دصقي ام لعف هنأل ؛ناصقنلاب عجري :الاقو «عيبلا هبشأف عيبملا يف يرتشملا نم

 (حتف) ٠٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .يواحطلا هذحأو ةثالثلا تلاق هبو ءامهوق ىلع ىوتفلاو



 بيعلا رايخ باب A۰ عويبلا باتك

 عفتني ادساف ه
 رثك

 ا ل ل ولو .ءيشب عجري مٺ هضعب وأ
 هرثكأ و ر عئابلا ىلع يرتشملا

 ا تا ا ,نمثلا لكب هلإو «بيعلا ناصقنب عجر هب

 ناصقنلاب عحري :الاقو «هلك هلكأ اذإ اميف هنم يقب ام دري الو «ةفينح يبأ دنع ءيشب عجري ال يأ :ءيشب عجري مل
 فقوتيف «لكلا نود ضعبلا يف درلا قاقحتسا نأل ؛عئابلا يضر نإ يقب ام دري :فسوي وبأ لاق مث «لكأ اميف

 ؛هلكأ اميف ناصقنلاب عحريف «ضيعبتلا هرضي ال ثيح نكمم هدر نأل ؛اقلطم يقابلا دري :دمحم لاقو «هاضر ىلع

 ولو «ىوتفلا هيلعو لكأ ام ناصقنب عحريو يقب ام دري هنأ :اضيأ امهنعو [17/؟ :قئاقحلا زمر] .هدر رذعتل
 عحري ال نيتياورلا ىدحإ يف :ناتياور امهنع ضعبلا عيب يفو «قافتالاب عحري مل بيعلاب ملعلا دعب لكألا ناك

 ىوتفلاو «رفز لاق امك عاب ام بيع ناصقنب عجريو يقب ام دري ىرحأ يفو «ةفينح يبأ بهذم وه امك ءيشب

 (نيكسم «حتف) .دمحم نع ةياور وهو «هتصحب يقابلا دريو ناصقنب عحري ال هنأ ىلع
 وأ ارم وأ ًاتنم ناك ناب :ًادساف هدجوو (نييع «ط) .هرسكف اخيطب وأ اقدنب وأ اقتسف وأ ازول وأ :ازوج وأ
 عحري نأ هلف «هقاذ ام دعب ًائيش دعب هنم لوانتي ملو «باودلا فلعل الو «سانلا لكأل حلصي ال ثيحب ايواح
 سيل روكذملاو «لآملا يف وأ لاحلا يف امإ هب عفتني ام لاملا ذإ ؛لام. سيل هنأ رسكلاب نيبت هنأل ؛هلك نمثلاب

 .لكؤي هوحنو زوحلا بل ضعب ناك وأ «فلعلل حلصي وأ «ءارقفلا ضعب هلكأي بل هيف ءاثقلا ناك نإف «كلذك

 يفف ءرشقلا رابتعاب هتيلام نأل ؛ةماعنلا ضيب يف الإ هل ةميق ال هرشق نأل ؛عافتنالا هيف روصتي الف ضيبلا امأو

 ءروسكملاب عئابلا يضر اذإ الإ يرتشملا رسكب درلا عنتما هنأل ؛بيعلا ناصقنب عحري ةدساف ءايشألا هذه نوك

 يرتشملا طلس عئابلا نأل ؛هدري نينثا وأ دحاوك بيعلاب ملعلل هنم هل دب ال ام رادقم رسك اذإ :يعفاشلا لاقو

 نكي ملف «هكلم يف قبي مل عيبملا نأل ؛هسفن كلم يف ال يرتشملا كلم يف هرسكب يضر دق عئابلا :انلق ءرسكلاب

 (ةيانع «ئئيع) .ناصقنلاب عوحرلاب امهقح ةياعر بجيف «يرتشملا كلم يف الإ طيلستلا
 (ط) .باودلا فلعل وأ سانلا ضعب لكأل هداسف عم :هب عفتني

 (ييع ءط) .عحري مل هرسكف هلبق هب ملع ولف ءرسكلا دعب بيعلاب ملع اذإ اذه ءرسكلاب درلا رذعتل :خإ عجر
 لب هب ًاعفتنم ًادساف دجي مل نإو يأ [(ييع) .ةعبرألا لئاسملا باوج الصأ اعفتنم نكي مل نإو] :نمثلا لكب الإو
 عح ري :ليق «ةميق هرشقل ناك اذإ امأ «ةميق هرشقل نكي مل اذإ اذه «نمثلا لكب عحر ءالصأ هب عفتنم ريغ دجو

 .موقتم لام هنأل ؛هتصحب رشقلا يف دقعلا حصيو «بللا ةصحب

 عيبلا حص «ليلق وهو ادساف ضعبلا دجو نإو ءأدساف لكلا دحو اذإ اذه مث «نمثلا لكب عحريو ءرشقلا دري :ليقو
 ةئام لك نم نينثالاو دحاولا لثم كلذو «هنع زرحتلا نكمي الف «ةداع دسافلا نم ليلق نع ولخي ال هنأل ؛اناسحتسا
 - ءةفينح يبأ دنع نمثلا لكب عحريو «لكلا يف حصي ال اررثك دسافلا ناك نإو «هببسب عئابلا مصاخي نأ هل سيلف



 بيعلا رايخ باب ۲۸۱ عويبلا باتك

 ضبق ولو ذل ءاضرب ولو هعئاب ىلع هدر .ءاضقب بيعب هيلع 0 عيبملا عاب ولو
 ا لوألا يرتشملا يرتشملا

 OE E .............«نمقلا عفد ىلع رب م ءايع ىعقاو عيبلا يرتشما

 دئاز وه يذلا ريثكلا ال «ةئاملا ردق يف ةثالثلا ىلع داز ام ريثكلاب دارملاو «هنم حيحصلا ةصحب زوجي :امهدنعو =

 ىرتشا اذإ امأو ءاقافتا ءيشب عحري نأ هل نوكي ال ةرذم ةثالث اهيف دحوف «ةضيب ةئام ىرتشا ول يح فصنلا ىلع
 «نمثلا فصنب عحريو «قافتالاب ةحيحصلا ةسمخلا يف عيبلا زوجي :ليق «ةيواحح ةسمخ اهيف دحوف ءزوحلا نم ةرشع

 حصو «نقلاو رحلا نيب عمجلاك دقعلل دسفم كلذو «هريغو لاملا نيب عمج هنأل ؛هدنع لكلا يف عيبلا دسفي :ليقو

 (حتف ؛ئييع) .ةميقلا ىلع ال ءازجألا ىلع مسقني نمثلا نأل ؛نمثلا فصنب امهدنع ةحيحصلا ةسمخلا يف عيبلا

 ملع ال ام ىلع لومحم وهو ءءاضق ريغب ولو هعئاب ىلع هدر طرش وأ ةيؤر رايخب هيلع در ولف "بيع" ب هديق :بيعب
 عيبلا ىلع همادقإ نأل ؛ءاضقلاب هيلع در نإو ًاقلطم هدري ال هيلع درف هملعب ناك ولف «عيبلا تقو بيعلاب عئابلل
 .ءاضرلا ةلالد هب ملعلا دعب

 نمو ةيببسلل "بيعب" نم ءابلا نوكي نأ لمتحيو «"بيعب" :هلوق هب قلعت ام دعب "در" :هلوقب قلعتم :ءاضقب
 لوألا يرتشملا ىلع عيبملا يناثلا يرتشملا درف هارتشا يذلا عيبملا يرتشملا عاب ول يأ «ةسبالملا ىلع "ءاضقب"
 يضاقلا فلحو ةنيبلا يرتشملا مقي مل وأ ةنيبلاب يرتشملا هتبثأف «هدنع بيعلا نوك ركنأ نأب ءاضقب بيع ببسب

 عحريف «هدنع رخآ بيع هب ثدح اذإ الإ خسف هنأل ؛هعئاب ىلع عيبملا لوألا يرتشملا وأ «نيميلا ىبأف عئابلا

 (حتف) .هعبي مل 0 لكلا قح يف ًاخسف درلا اذه ناك اذإف «ناصقنلاب

 يرتشملا ىلع درلا ناك ول يأ :ال ءاضرب ولو (نيع) .لصألا نم خسف ءاضقلاب درلا نأل :هعئاب ىلع
 يف امأو «ضرملاك هلثم ثدحي اميف لومحم وه :ليقو «هعئاب ىلع هدري ال يضاقلا ءاضقب ال يضارتلاب لوألا

 حصألاو «يضاقلا ءاضقب نكي مل ولو لوألا عئابلا دنع هب نقيتلل هدريف ةدئازلا عبصإلاك هلثم ثدحي ال بيع

 ناك نإو «هعئاب ىلع دري نأ هلف هلبق ناك نإو «ضبقلا دعب درلا ناك اذإ اذهو «لكلا يف هيلع دري ال هنأ

 ءامهريغ قح يف اديدح ًاعيب هلعج نكمي الف ءزوجي ال ضبقلا لبق راقعلا ريغ عيب نأل رجلا ريغ ي يصارتلاب

 دنعو «لوألا عئابلا قح يف ديدح عيب هنأ ةفينح يبأ دنع راقعلا يف رهظألاو «لكلا قح ی اعف عكف

 وأ رارقإب وأ ةنيبب يضاقلا ءاضق نوكي نأ نيب قرف الو ء«لكلا قح يف عيب :فسوي يبأ دنعو «خسف :دمحم

 (حتف) ١5/7[ :قئاقحلا زمر] .لوكنب
 نوكي نأ لامتحال عئابلل نمثلا ءادأ ىلع يرتشملا ربجي مل هيف ابيع ىعداو عيبملا يرتشملا ضبق ول يأ :خلإ ىلع ربجتي مل
 بيعلا دجوي مل اذإ هنأل ؛هسفن دنع ابيع عيبملاب دحو يرتشملا نأب بيعلا تابثإل ةنيبلا ميقي نكلو «هاوعد يف اقداص
 - هسفن دنع دحو هنأ نهرب اذإف «لاز هنأ لامتحال ؛عئابلا دنع ناك نإو بيعلاب هدري نأ هل سيل يرتشملا دنع



 بيعلا رايخ باب 1 عويبلا باتك

 ,هعئاب فلح نإ هيلإ عفد «ماشلاب يدوهش :لاق نإف ,هعئاب فلحي وأ «نهربي نكلو
 5 نمشلا يرتشملا يأ يرتشملا يأ 7

 هللاب فلح نهرب نإف «هدنع قبأ هنأ يرتشملا نهربي ىح هعئاب فلحي مل اقابإ ىعدا ناف

 يرتشملا دبعلا نأ يأ ةنيبلا ميقي يأ يريغملا يأ

 ماقأ اذإ امأ «يرتشملا دنع ثدح هنأ لامتحال عئابلا دنع عيبملاب ناك بيعلا اذه نأ ًاضيأ نهربي نأ ىلإ جاتحي -
 دنع هيف ناك هنأ تبث اذإف ءدرلا هيلع قحتسي الف ءأاقافتا عئابلا فلحي هدنع مئاق بيعلا نأ ىلع ةنيبلا يرتشملا
 طقف امهدحأ دنع بيعلا تابثإ نأ :لصاحلاو «عئابلا دنعو هدنع نيلاحلا يف هتوبثل ؛امهنيب دقعلا خسف عئابلا

 (حتف) [۲۷/۲ :قئاقحلا زمر] .درلل فاك ريغ

 ماللا ديدشت عم اهحتفو ءاحلا نوكسب :هعئاب فلحي وأ (نيكسم) .هاعدا ام ىلع ةنيبلا يرتشملا ميقي يأ :نهربي

 هب رقأ ول عئابلا نأل ؛امهوق ىلع لاحلا يف همايقو «عئابلا دنع عيبملاب بيعلا دوجو ىلع ةنيب يرتشملل نكي مل اذإ
 بيلا نهد نأ ىلع ايناث لع م لال بیلا ماه ےن لکن نإو یر فلس ناف قلتم: ركنا ا ر

 .ةفينح يبأ لوق ىلع اوفلتخاو ءامهنيب دقعلا يضاقلا خسف لكن نإو «ئرب فلح نإف «عئابلا دنع هيف نكي مل
 وهو .فلحي ال :ليقو «نيلاحلا يف بيعلا نع ركنم وهو "ركنأ نم ىلع نيميلا" :ةتِفَع هلوقل «فلحي :ليقف
 امصح يرتشملا ريصي الو «مصح نم الإ ىوعدلا حصت الو «ةحيحص ىوعد ىلع بترتي فلحلا نأل ؛حصألا
 حاكنلا يأ ةتسلا ءايشألاو دودحلا يف امك نيميلا بترت ةنيبلا بترت نم مزلي الو «هدنع بيعلا مايق دعب الإ هيف

 (حتف) [۲۷/۲ :قئاقحلا زمر] .اهريغو قرلاو ةعحرلاو
 رضحي ىح ىئلهمأ :لاقف ابيغ يرتشملا دوهش ناك اذإ نعي «ةبيغلا قلطم ماشلاب دارأ :خإ ماشلاب يدوهش

 يف نأل ؛نمشلا دقنب هرمأيو عئابلا فلحي نكلو «مايأ ةثالث ةلهملا بلط اذإ الإ هيلإ يضاقلا تفتلي مل يدوهش

 دودحلا فالخب «بيعلا توبث يف ةجح لوكنلا نأل ؛بيعلا مزل نيميلا نع عئابلا لكن نإف «عئابلاب اررض راظتنالا

 اررض راظتنالا يف نأل :هعئاب (حتف) [۲۷/۲ :قئاقحلا زمر] .اهيف فلحي مل اذهو ,ةحح اهيف لوكنلا ديفي ال ثيح
 (يئيع) .نمثلا ذحأو عيبملا در ةنيبلا ماقأ نيم هنأل ؛يرتشملل ررض ريثك هيف سيلو عئابلاب
 دبعلاب ءاج نأب اقابإ يرتشملا ىعدا اذإ يأ :هعئاب فلحي مل (نيع) .عئابلا ركنأو هارتشا يذلا دبعلا قابإ يأ :اقابإ

 قبأ دبعلا نأ يرتشملا نهربي نيح عئابلا فلحي مل «هفيلحت يرتشملا دارأو «عئابلا ركنأف ءاقبأ تعب :لاقو «عئابلا ىلإ
 عقتل ؛يرتشملا دنع هتابثإ دوحو نم دبال يرتشملا دنع ةضواعملا نم هيف دبال بيع لك نأ :لصاحلاو «يرتشملا دنع

 هنإف «ةيراحلا انزك يرتشملا دنع هدوجو طرتشي ال ام امأو ءةقرسلاو شارفلا يف لوبلاك هثودحو همدقل ةموصخلا

 (قئارلا رحبلا «حتف) .ناهربلا مدع دنع ءادتبا هيلع فلحي

 ىح امصخ بصتتي مل عئابلا نأل ؛ذئيح عئابلا مكاحلا :هللاب فلح .هدنع قبأ هنأ ىلع يرتشملا يأ :نهرب نإف

 (ييع) .رم امك تبثي مل ولو فلحي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع يرتشملا دنع عيبملا ف دجو بيعلا نأ يرتشملا تبثي



 بيعلا رايخ باب YAY عويبلا باتك

 ةقفص نيدبع ىرتشا ولو «ضباقلل ضوبقملا ردق يف لوقلاو ق كدنع قبأ ام

 نحت س 2 8

 ا ا ا احا امهضبق ولو ءاهذر وأ امهذخأ ابيع امهدحأب دجوو امهلحا ضبقو
 نيدبعلا دحأ يأ

 مومعل "طق"و ءطق كدنع قبأ ام هللاب فلحي نأ :هل لوقي نأ عئابلا مكاحلا فيلحت ةيفيك يأ :كدنع قبأ ام

 قح نم ناك نإو «عئابلا اهيأ كدنع قبأ ام يأ ميلستلا لبق هدعب الو عيبلا لبق قبأ ام يعي يضاملا يف بلسلا

 نم درلا كيلع قحتسي ام هللاب وأ ءطق قبأ ام هللاب فلحي نأ طوحألاو "طق يدنع قبأ ام هللاب :لوقي نأ فلاحلا

 .طق بيعلا اذه هب امو هيلإ هملس عاب دقل هللاب وأ يرتشملا هركذ يذلا هحولا

 لوزي ريغصلا يف قابإلا نأل ؛لاحرلا غلبم غلب ذنم قبأ ام هللاب فلحي ريبكلا دبعلا قابإ يف ىوعدلا ناك ولو

 امأو ءال مأ يرتشملا دنع ةثداح يهأ فرعي الو «يضاقلل رهظت ال يلا بويعلا يف اذه ءدرلا بجي الف «غ ولبلاب

 هنقيتل ؛عئابلا فيلحت ريغ نم درلاب يضقي يضاقلا نإف «ةصقانلاو ةدئازلا عبصإلاك اهلثم ثدحي ال ىلا بويعلا

 [۲۸/۲ :قئاقحلا زمر] .عئابلا دنع هدوحوب

 يضقيف «ةصقانو ةدئاز عبصإو ممصو روعك رهاظو «همكح ملعو قابإك يفحخ :عاونأ بويعلا نأ :لصاحلاو

 لوق هيف يفكيف «دبكلا عحوك ءابطألا الإ هفرعي الامو هب يرتشملا اضر عئابلا عّدي مل اذإ هب نقيتلل نيمب الب درلاب
 ةدحاو ةأرما لوق لاحلل همايق يف لبقيف ءرقعو قترك ءاسنلا الإ هفرعي ال امو «نيلدع لوق هعئاب دنع هتابثإلو لدع

 :فسوي يبأ دنعو «دمحم دنع كلذكف هلبق ناك نإو عئابلا فلحي لب نهوقب هدري ال ضبقلا دعب ناك نإ مث «ةقثلا

 (حتف «ييع) ناب تيل ريغ نم نفرق دري

 يرتشملاو هتمذ يف نمثلا ضعب يعدي عئابلا نألو ؛عدوملاو بصاغلاك انيمض وأ ناك انيمأ :خإ ردق يف لوقلاو
 عم كتعب تنك :عئابلا لاقف «ضبقلا دعب دبع وأ بيعب ةيراج يرتشملا در اذإ ىح هني عم ركنملا لوق لوقلاف «هركني

 يف افلتحاو عيبملا رادقم ىلع اقفتا اذإ اذكو «يرتشملل لوقلاف «هدحو عيبملا اذه يتعب :يرتشملا لاقو «هريغ عيبملا

 (حتف «ئيع) .يرتشملل لوقلاف ءاصقان هتدجو :انوزوم عيبملا ضبق دعب يرتشملا لاق نأب ضوبقملا رادقم
 .ضباق هنأل ؛يرتشملل لوقلاف ءضوبقملا رادقم يف وأ ددعتم مأ دحاو وهو عيبلا ددع يف ضباقتلا دعب افلتحا ولف :ضباقلل

 (نيكسم «ئيع) .دحاو دقع يف يأ دقعلا نع ةرابع تلعج مث «عيبلا يف ديلا ىلع ديلا برض يهو «ةدحاو :ةقفص

 (ييع «ط) .امهدر وأ اعيمج نيدبعلا ذحأ ءاش نإ ريخم وهف ضبقلا دعب الإ هب ملعي مل :ابيع امهدحأب

 بيعملا دري نأ هل سيلو[حيحصلا وهو ءرخآلاب وأ ابيع ضوبقملا ريغب دحو ءاوس اعيمج] :امهدر وأ امهذخأ
 نعو «رخآلا همزل هضبق دعب هعاب وأ ميلسلا قتعأ ولو «مامتلا لبق ةقفصلل اقيرفت ميلسلا ذخأ يف نأل ؛هدحو

 «ضوبقملا قح يف اهيهانتل تمت هيف ةقفصلا نأل ؛هدحو هدري نأ هل ضوبقملاب بيعلا دحو اذإ هنأ :فسوي يبأ

 (حتف) [۲۸/۲ :قئاقحلا زمر] .امهعيب صقن وأ امهذحأ امهضبقي مل اذإ اذكو



 بيعلا رايخ باب 0 عويبلا باتك

 در ابيع نزولا وأ ىليكلا ضعبب دجو ولو .طقف بيعملا در ابيع امهدحأب دحو مث
 ريعشلاو ملا لثم م

 سبللاو ر ابوث ولو a E قحتسا ولو اغا نا هلك

 ا ا ا و

 بيعملا دري نأ هل سيلو ءامهدر هل :رفز لاقو [(ط) .مامتلا دعب قيرفتلا زاوحل هدحو ةصحب] :طقف بيعملا در

 ضبقلا لبق ام هبشأف ءيدرلا ىلإ ديحلا مضب ترح ةداعلا نأل ؛هب ررضتي عئابلاو «ةقفصلا قيرفت هيف نأل ؛هدحو

 مامت عنمي ال بيعلا نأل ؛ضبقلاب متت ةقفصلا نأل ؛مامتلا دعب ةقفصلا قيرفت هنإ :انلق «ةيؤرلاو طرشلا رايخو

 ءاضرلا مامت مدعل ؛ضبقلا دعب ناك نإو ءامهعم متت ال ةقفصلا نأل ؛ةيؤرلاو طرشلا رايخ فالخب «ةقفصلا

 (حتف «ئيع) .يرتشملا قح يف ربتعي الف «هسيلدت لبق نم عئابلا ررضتو

 «ضعبلا ذخأيو ةصاح بيعملا دري نأ هل سيلو :خلإ هلك در (نيكسم) .اينزو وأ ايليك عيبملا ناك اذإ اميف :دجو ولو
 سنج نم ناك اذإ نوزوملاو ليكملا نأل ؛هدعب وأ ضبقلا لبق ناك ءاوسو «ةيعوأ يف وأ دحاو ءاعو يف لكلا ناك ءاوس

 رابتعاب تانوزوملاو تاليكملا يف موقتلاو ةيلاملا نأل ؛ةقيقح ءايشأ ناك نإو ءاريدقتو امكح دحاو ءيشك دحاو

 ءدحاو ءاعو يف لكلا ناك اذإ اذه :ليقو ءاهعيب زوجي ال نح ةموقتمب تسيل ةدحاولا ةبحلا ذإ ؛عامتجالاو مامضنالا

 (حتف ؛ئيع) .بيعلا دجو هيف يذلا ءاعولا دري يح نيدبعلا ةلزنم. نوكي نيئاعو يف ناك اذإو

 هنأل ؛ابيع دعت ال هيف ةكرشلا نأل ؛يقب ام در يف يرتشملا رخي مل نزولا وأ يليكلا ضعب ب قحتسا اذإ يأ :ريخي مل

 (حتف «ئييع) .قحتسملا كلاملا ال دقاعلا اضرب اهمامت نأل ؛ةقفصلا مامت عنمي ال قاقحتسالاو «ضيعبتلا هرضي ال

 بوثلا يف ضيعبتلا نأل ؛يقب ام در يف يرتشملا ريخ هضعب قحتساف ًابوث عيبلا ناك ول يأ :ريخ ًابوث ولو
 رخأت امنإو «عيبلا تقو هدوحول يرتشملا دنع ثداح بيعب سيل قاقحتسالاو «يلثملا فالخب «هرضي هنإف «بيع

 «ضبقلا لبق قاقحتسالا ناك نإف «ضبقلا دعب ناك اذإ اذه «رادلاو دبعلا معف «يميقلا بوثلاب دارأو «هروهظ

 ناك ءاوس ًاقلطم :يقب ام (حتف «نييع) .مامتلا لبق يرتشملا ىلع ةقفصلا قرفتل ؛هكسمأ وأ يقب ام دري نأ هلف

 (ط) .نيئاعو وأ ءاعو يف
 عيبلا ىلع ضرعلاو ةباتكلاو نهرلاو ةراحإلا اذكو [(ييع) e ىلع عطا دعب يرالا سبا سبل يأ ] : سبللاو

 اواو وأ ةبادلا بكر وأ بوثلا سبلف «بيع ىلع علطا مث «ةباد وأ ًابوث ىرتشا اذإ نعي «مادختسالاو نئيكسلاو

 اضر ءايشألا هذه نوكت ل يأ "لإ يقسلل بوكرلا ال" :هلوقو «هئاقبتسا ليلد هنأل ؛بيعلاب اضر وهف

 قع هرختعل وأ الولد ال اسورخ اقوكل وأ ءاهتيوعضا امإ هتم ادن دج ال ناك اذإ ام ىلع لوم یهو ءاناسحتما
 نم هنم ًابيرق وأ هلزنم يف يقسلا هنكمأ وأ رقتسي نيلدع ينو ءاهيلع رقتسي ال ذإ ؛لدع يف فلعلا نوكل وأ «يشلا

 دنع الإ اضر نوكي هريغلو «ناک ام فيك ًاضر نوكي ال درلل بوكرلا :ليقو ءاضر وهف بكرو «بوکر ريغ

 (حتف «ئيع) .ًاضر وهف ءاهبكري مل وأ اهبكر ىرخأ ةباد فلع لمح ولو «ةرورضلا



 بيعلا رايخ باب ۲۸٥ عويبلا باتك

 ولو «فلعلا ءارشل وأ درلل وأ ىقسلل بوكرلا ال «بيعلاب 55 دلا بوك رلاو

 هيلإ جايتحال ةبادلل هكاسمإو هئاقبإ ليلد هنأل 5

 حص بيع لك نم ئرب ولو نما درتساو هدر «عئابلا دنع ببسب ضوبقملا عطق
 عيبلا دنع عئابلا يأ ناك بيع ببسب يأ يرتشملا دي يف

 5 بويعلا عيمج يأ

 هب ملعي ملو «ةقرسك :عئابلا دنع ببسب (نيع) .امهوحنو رهنلا وأ ضوحلا نم ةبادلا يقسل يأ :يقسلل

 الو عيبلا دنع هب يرتشملا ملعي ملو عئابلا دنع قرس دق ادبع ىرتشا ول يأ :خلإ! هدر (نييع) .عيبلا دنع يرتشملا

 فصنب عجرو هكسمأ وأ ةفينح يبأ دنع نمثلا درتسيو هدري ةقرسلا كلتب يرتشملا دي يف هدي عطقف ضبقلا دنع
 يفاني ال وهو «عطقلا ببس عئابلا دي يف دوجوملا نأل ؛نمثلا نم ناصقنلا ةصحب عجري نكلو هدري ال :الاقو «نمثلا

 «قراس ريغو اقراس موقي نأب دبعلا يميق نيب ام قرف وهو هناصقنب عحريف «بيعت هنكل هيف دقعلا ذفنف ةيلاملا
 .درلا رذعتل ؛نمثلا نم امهنيب ام لضفب عحريف

 «قباسلا ببسلا ىلإ دوجولا فاضيف «دوحولا ىلإ يضفي بوجولاو «عئابلا دي يف دجو بوحولا ببس نأ :هلو
 دبعلا لتق اذإ فالخلا اذه ىلعو «بصاغلا دي يف تدحو ةيانجب درلا دعب عطق وأ بوصغملا لتق اذإ امك راصف

 نيب ام لضفب امهدنعو «نمثلا لكب عجري هدنعف «ةدر وأ قيرط عطق وأ سفن لتق نم عئابلا دي يف دجو ببسب

 (حتف) [۲۹/۲ :قئاقحلا زمر] .هموصعمو مدلا حابم هنوك

 (نيع) .بيع لك نم ءيرب هنأ طرتشاو ادبع عاب ناب :بيع لك
 عيمج مسي مل نإو ءاربإلاو عيبلا حص بيع لك نم ءيرب يننأ ىلع دبعلا اذه كتعب :عئابلا لاق ول يأ :خإ حص
 ؛هدنع حصي ال ةلوهجملا قوقحلا نع ءاربإلا نأل اهلك بويعلا ددعي نأ الإ حصي ال :يعفاشلا لاقو «بويعلا

 لاق هبو «هعيبك حصي ال لوهجملا كيلمتو ءطرشلاب هقيلعت حصي الو «درلاب دتري نح كيلمتلا نعم ءاربإلا يف نأل

 طرشلاو زئاج عيبلا :رفز دنعو «ةءاربلا ةحصلا عنمت الف «ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلا هذه :لوقن نحنو «دمحأ

 .اهنم ةءاربلا تحص اهددع بويعلا ركذ اذإ يح ءالوهجم ناك اذإ دساف

 مازلإ عئابلا ضرغ نأل ؛ضبقلا لبق هدنع هنم ثداحلاو بيعلا نم دوحوملا ءاربإلا يف لحدي :فسوي وبأ لاق مث
 امنإ ةءاربلا نأل ؛ثداحلا لحدي ال :دمحم لاقو .دوجوملاو ثداحلا معي نأب الإ موزللا متي الو ءدقعلاب يرتشملا

 ىلإ فرصني مل هب بيع لك نم ةءاربلا طرش ولو «كلام لاق هبو «دوحوملاب صتختف «تباث وه امع نوكت
 دقعلا مازلإ ضرغلا :انلق ۳١/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةءاربلاب دقعلا تقو دوحوملا صح هنأل ؛ًاعيمج مهلوق يف ثداحلا
 (حتف) .ثداحلاو دوجوملا نع ةءاربلاب كلذو ةمالسلا ةفص نع هقح طاقسإب

 ثداحلا بيعلاو دقعلا دنع دوجوملا بيعلا نم ةءاربلا هذه يف لحديف ءالصأ بيعب كلذ دعب يرتشملا :دري الف

 (يئيع) .ضبقلا لبق دقعلا دعب



 دسافلا عيبلا باب 15 عويبلا باتك

 دسافلا عيبلا باب
 هةماكحأ نایب ق يأ

 O SEE a دلولا مأو راو رمخلاو ريزتخلاو مدلاو ةتيملا عيب جي م

 دلولا مأ عيبو يأ رحلا عيبو يأ ي د ا لا

 دساف لطاب لك نأل ؛لطابلا نم معأ وهو هفصو نود هلصأب اعورشم ناك ام وهو] :دسافلا عيبلا باب

 هررقت لبق دسفملا لاز اذإ نكل ءاّمرشابم مرحي هنأل ؛عفرلا ةبجاو ةدسافلا دوقعلا نأل ؛هرحأ [(نييع) .سكعني الو

 دحأب دبعو بوث عيبك هفصوو هلصأب عورشملا وهو :حيحص :ماسقأ ةعبرأ ىلع عيبلا مث .زاوجلا ىلإ دقعلا دوعي

 رحلاو ريزنخلاو رمخلا عيبك ًالصأ عورشم ريغ وهو :لطابو .عناوملا نع الح اذإ هسفنب مكحلا ديفيو ءامهوحنو نيدقتلا

 نم مهدارمو «هفصو نود هلصأب عورشم وهو :دسافو .هدعب الو ضبقلا لبق ال ءالصأ كلملا ديفي الو «مدلاو ةتيملاو

 نم معأ دسافلاو «ضبقلا هب لصتا اذإ مكحلا ديفي وهو «هتحصو هزاوح ال اموقتم الام هنوك هلصأ ةيعورشم

 لحأل همامتإ عنتماو «فقوتلا ليبس ىلع مكحلا ديفي وهو :فوقومو ....سكعني الو دساف لطاب لك نأل ؛لطابلا

 [؟1/١ :قئاقحلا زمر] .ريغلا كلم عيب وهو «هريغ

 هرواج نكل «هفصوو هلصأب عورشم هوركملاو «هوركمو «دسافو «لطاب :عاونأ ةثالث ىلع لمتشم بابلا اذهو
 فصو دسافلا نأل ؛امهيلع بابلا لامتشا عم هوركملاو لطابلا نود دسافلاب بابلا بقل مث ؛هنع يهنم رخآ ءيش

 «يوامس نيد يف الام نكي مل اذإ نيضوعلا دحأ نأ لطابلا نم دسافلا زييمت يف طباضلا مث .ماعلا ضرعلاك لماش

 نإ ضعبلا نود ًالام نايدألا ضعب يف ناك نإو «هب عيبلا اذكو ءرحلاو ةتيملا عيبك ًانم وأ ناك ًاعيبم لطاب عيبلاف

 رمخلا عيبك لطاب عيبلاف ءاعيبم هنوك نيعت نإو ءدبعلاب رمخلا وأ رمخلاب دبعلا عيبك دساف عيبلاف ءانمث هرابتعا نكمأ

 (حتف ءئيع) .رمخلاب مهاردلا وأ «مهاردلاب
 يف قرف الو «ةتيملا عيب لطبيب يأ دسافلاو لطابلا نم هل بابلا دقع ام معيل ؛زاوجلا مدعب ربع :ةتيملا عيب رجي مل

 (حتف) .حبذملا ريغ يف حرجلاب تتام وأ «ةذوقوم وأ ةقنخنم تناك وأ اهفنأ فتح تتام يلا نيب ملسملا قح

 هذهو لاملاب لاملا ةلدابم وهو «عيبلا نكر مدعل ءايشألا هذه عيب ملسملل زوحي ال يأ «ريزنخلا عيبو يأ :ريزسنخلاو

 اهنأل ؛اهفنأ فتح تام يذلا ةتيملا عيب زجي مل يأ [ملسملل رمخلا عيب جي مل يأ ] :رمخلاو (ط «نييع) .لامه تسيل
 :مدلاب دارملاو «دارحلاو كمسلا ريغ ةتيملاب دارأو «رمخلاك ةمذلا لهأ دنع لامف ةذوقوملا لثم اهريغ امأ ءلام. تسيل

 هنأل ؛ةتيلاك ام راتخملاو «رمخلاك ةتيملا دلجو «ةلطاب اهلك عويبلا هذهو .لاحطلاو دبكلا عيب جرخف «حوفسللا

 (حتف «ييع) .ةتيلاك هيلع مارح هنأل ؛لطاب مرحلا قح يف ربلا ديص عيبو «لطاب لوبلا عيب اذكو ءاهؤزج
 لومتب وأ سانلا لك لومتب ةيلاملا ةفص نأل ؛يوامس نيد هل نم دحأ دنع ًالام دعي ال ءايشألا هذه نإف :خلإ رحلاو

 (حتف «ييع).دامجلا ةلزنمب وهف يوامس نيد هل سيل نمو «لطاب هيف عيبلاف لام. سيل ام لكو «رم امك ضعبلا



 دسافلا عيبلا باب ۸۷ عويبلا باتك

 25 .ديصلا لبق كمّسلاو «نمضي مل يرتشملا دنع اوكله ولف ,بتاكملاو رّبدملاو
 كمسلا عيب رجي ملو يأ ةفينح يبأ دنع اعيش يرتشملا

 «ديقملا ربدملا نع هب زرتحاو ءرح تنأف تم نإ وأ بدم تنأ :لاقي نأ وهو «قلطملا ربدملا ربدملاب دارملاو :ربدملاو

 «قلطملا ربدملا عيب زوجي :يعفاشلا لاقو «قافتالاب هعيب زوجي هنإف ءرح تنأف ضرملا اذه يف تم نإ :لاقي نأ وهو

 ناكو ءامهعيب زيجي ال ه2 رمع ناكو «لوألا ردصلا يف اهيف افلتخم تناك ربدملاو دلولا مأ عيب يأ ةلأسملا هذهو

 (حتف «ييع) .امهعيب زاوج مدع ىلع نوعباتلا عمجأ مث ءامهعيب زيجي هذ يلع
 دلولا مأ قح يف تبث دق قتعلا قاقحتسا نأل ؛ال وأ هعيبب يضر ءاوس «بتاكملا عيب زجي ملو يأ :بتاكملاو

 بتاكملاو «توملا دعب ةيلهألا نالطبل ؛لاحلا يف ربدملا قح يف دقعنا ةيرحلا ببسو «"اهدلو اهقتعأ" :853ع هلوقب

 زاح عيبلاب بتاكملا يضر ول !معن «كلذ لطبل عيبلاب كلملا تبث ولو «ىلوملا قح يف ةمزال هسفن ىلع اذه قحتسا
 ءهاضر ريغب عيب اذإو «هطاقسإب يضر دقو «هقحل ناك موزللا نأل ؛هنمض يف ةباتكلا خسفنتو «نيتياورلا رهظأ يف

 (حتف «ئيع) .مكحلا يف مهلثم ءالؤه دلوو «ةدحاو ةياور زج مل هزاحأف

 (نيكسم «ييع) .اوكلهو بتاكملاو ربدملاو دلولا مأو رحلا عاب ول يأ :اوكله ولف
 :ليقو ءاهيف نامض الو ةنامأ نوكيف يأ «كلاملا نذإب ضبقلا يقبف ءريتعم ريغ لطابلا يف دقعلا نأل :نمضي مل

 ؛ةفينح يبأ لوق لوألا :ليقو ءارشلا موس ىلع ضوبقملا نم ًالاح ىلوأ نوكي ال هنأل ؛دلولا مأو ربدملا يف نمضي

 ءةفينح يأ نع ةياور وهو ءامهتميق دلولا مأو ربدملا ف نمضي :الاقو ۳٠/١[ :قئاقحلا زمر] .امهوق يناثلاو
 يقبو «ةياعسلاو عيبلا ةعفنم داليتسالاب تاف هنأل ؛انق هتميق يثلث ربدملا يقو «ةنق اهتميق ثلث دلولا مأ يف نمضيف

 «ةلئاز عيبلا ةعفنمو «ةيقاب ةياعسلاو مادختسالا ةعفنم ربدملا يفو «مادختسالا نم ءطولاو «مادختسالا ةعفنم

 نمضي الف بتاكملا امأو «ىوتفلا هيلعو «نقلا ةميق نم فصنلا ىلع دلولا مأو ربدملا نم لك ةميق نأ حصألاو

 (حتف «يييع) .قافتالاب

 نأ امإ :نيعون ىلع كمس عيب [(نيع) .هلبق زرحيو كلمتي ال هنأل ؛دايطصالا لبق يأ ] :ديصلا لبق كمسلاو

 «يرتشملا ريغل رهاظ هلام وهو ررغلا عيب نع ىف التف هنأ يور امل ؛زوحي ال لوألاو «هدعب وأ هداطصي نأ لبق هعيبي
 هذخأ نكمي ال ثيحب ةريبك تناك نإف «ةريظحلا يف هاقلأ نإ :يناثلاو «دواد وبأو ملسمو دمحأ هاور «لوهجم نطابو

 رايخ يرتشملل تبثيو «ةكربلاو ضوحلا :ةريظحلاو «ميلستلا رودقم وهو «هكلمي ام عاب هنأل ؛زاح ةليح ريغب

 .ءاملا يف ةيؤرلا ديفي الو «ةيؤرلا
 ذحألا هنكمأ ءاوس «هعيب زوجي ال لحدملا هيلع دسي ملو «هعنص ريغ نم هسفنب رئاظحلا يف كمسلا عمتجا نإو

 هنأل ؛خياشملا ضعب دنع عيبلا حصي ال اهنع جورخلا عيطتسي ال ثيحب ءاملا لوخد عضوم دس نإو ءال وأ ةليحب

 (حتف) [؟53؟/7 :قئاقحلا زمر] .دايطصا الب ذحألا هنكمأ نإ حصي :ليقو «زارحإلا نم ردقلا اذهب كلمي ال



 دسافلا عيبلا باب ۲۸۸ عويبلا باتك
 سس 5 ظ س

 .فدصلا يف ؤلؤللاو «عرضلا يف نبللاو «جاتنلاو ءلمحلاو ءءاوها يف ريطلاو
 س نبللا عيب زج ملو يأ

 211111111070000 6 معلا رهظ ىلع فوصلاو

 ول هنأل ؛ةياورلا رهاظ يف ال وأ لاسرإلا دعب هيلإ عحري ءاوسو ءال وأ هلسرأ مث هذحأ ءاوس :ءاوهملا يف ريطلاو

 اذه لهو «ميلستلا ىلع رداقب سيل وهف «لاسرإلاو ذحألا دعب ناك ولو «هل كولم ريغ وهف «هذحأ لبق عيبلا ناك
 ضاب ولو «هكلمي مل هنأل ؛زوجي ال هذحأ ريغ نم هعابف «ديصلا هضرأ يف عمتجا ولو «نالوق ؟دساف وأ لطاب عيبلا

 ؛هكلي ثيح لحنلا اهيف لسع اذإ ام فالخب «هايإ هكلم مدعل ؛هذحأ نمل نوكي «يظ اهيف سنكت وأ ديص اهيف

 لخدف «ةكبش بصن وأ دايطصالل ارغب هضرأ يف رفح نإو «راجشألاك رارقلا هجو ىلع هضرأب ماق لسعلا نأل

 ةليح ريغ نم هذحأ نكمي ناكم يف هسبح مث هداطصا ول هنأل ؛ءاوه لا يف ريطلا ديقو «هكلم امم قلعت وأ «ديص اهيف

 (حتف ؛ئيع) .ميلستلا ىلع ةردقلا مدعل ؛زوحجي ال نكمي مل نإو «زاح

 ؛لمحلا وه لبجلاف «دواد وبأو دمحأو ملسم هاور ءلبحلا لبحو لبحلا عيب نع #4 هيهنل :جاتنلاو لمحلاو
 ىو «يهنلاب كلذ لطبأف ةيلهاجلا يف كلذ نوداتعي اوناك دقو «ةلبحلا لبح وهو لمحلا اذه لمحي ام جاتنلاو

 دبعلا ءارش نعو «ليكب الإ اهعورض يف ام عيب نعو «عضت يح ماعنألا نوطب يف ام ءارش نع 4 هللا لوسر
 دمحأ هاور «صناقلا ةبرض نعو «ضبقت يح تاقدصلا ءارش نعو «مسقت يح مئانغلا ءارش نعو «قبآ وهو
 .ةجام نباو يذمرتلاو

 [7/؟ :قئاقحلا زمر] .امالح ردق ملع ول ةمولعم امايأ ناك اذإ كلام دنع زوجيو ءانيور امل زوجي ال يأ :عرضلا يف نبللاو

 عرضلا نوكي نأ زاوحل ؛اررغ هيف نألو ؛نيطق رادلا هاور ."جرخي يح عرض يف نبل عابي نأ ىف البلع هنأ" :انلو

 (حتف) .ةأرملل يدثلاك عبرألا تاوذ نم فخلاو فلظلا تاذل عرضلاو .مدلا وأ حيرلا نم ًاخفتنم
 فدصلا يف هدوحو ملعي الو لوهجب هنأ ىرت الأ ,هنع كتِلَع ىف دقو ءاررغ هيف نأل :فدصلا يف ؤلؤللاو

 زئاج هنإف ءاهفالغ يف بوبحلا عيب فالخب «فدصلا رسك وهو ءررضب الإ هميلست نكمي ال هنألو ؛هردق الو
 :فسوي وبأ لاقو ءردلا ءاشغ كيرحتلاب فدصلاو .هسنج فالخب عيب اذإ بهذلا بارت اذكو «ةمولعم اهوكل

 هنأل زوجت ال هنأ دمحم لوف لغ ىاوققلا نکل ا رت د الف رتبتكلاب الإ هب عفتني ال فدصلا نأل ؛هعيب زوجي

 (حتف) [؟؟/١؟ :قئاقحلا زمر] .لوهحب

 عطقي يح منخلا رهظ ىلع فوصو معطي نيح رم عابي نأ ىم لء هنأ" :انيور امل :منغلا رهظ ىلع فوصلاو
 ؛لاحلا يف هزج طرشب هعيب زوجي هنأ فسوي يبأ نعو «يبطق رادلا هاور "نبل يف نمسو جرخي نح عرض يف نبلو
 ءدودرم صنلا ةلباقع. ليلعتلا :انلق «فالخلا مئاوقو ثاركلا يف امك كلام لاق هبو «لاحلا يف ميلستلا رودقم هنأل

 - هب قحلي الف «هيف صن ال ذإ ؛لماعتلل اهفاصغأب توتلا قاروأو فاصفصلاو فالخلا مئاوقو ثاركلا يف ديرأ امنإو



 دسافلا عيبلا باب 8 عويبلا باتك

 و ا ا ةتبازملاو «صناقلا ةبرضو بوت نم عاردو ‹فقسلا يف عذجلاو
 عارذ عي زج حلو يأ

 هلفسأ نم ال هالعأ نم ومني وهو ماوعلا طلغ نم ديدشتلاو باتكك فيفختلاب فالخلاو «هيلع صوصنملا -
 ومني ىح كرت مث ةاشلا رهظ ىلع فوصلا بضخ اذإ هنأ :كلذ ىلع ليلدلاو «هلفسأ نم ومني فوصلاو

 امايأ كرتو فالخلا ىلعأ يف طيح طبر اذإ امأو «هريغب عيبملا طلتخيف .هلصأ يف ال هسأر ىلع ىقبي بوضحملاف

 طلتخي الف «هكلم يف عقو ةدايزلا نم عقو ام نإو ؛يرتشملا كلم ىلع ًالاد ناكو اهسأر يف امم لفسأ طيخلا يقب
 (ةيانع «حتف «ئيع) .ررغلا نكمتي الو هريغب عيبملا
 هيلع عيطوي اعر نم وأ لخنلا نم ةعطقلا يهو ءخلإ عذجلا عيب زجي ملو يأ ] :فقسلا يف عذجلاو
 خسف لبق ناك نإ احيحص داع هملسو عئابلا هعلق ولو «هقحلي ررضب الإ ميلستلا نكمي ال هنأل [(نيع) .باشحألا

 عيبملا نأل ؛ًاحيحص دوعي ال ثيح «هدلج خلسو هحبذو ناويحلا دلج عاب اذإ ام فالخب «عناملا لاوزل ؛عيبلا يرتشملا

 .ايلصأ نعم كانه ميلستلا نع زجعلا ناكف هل اعبت ناكف «ةقلخ لاصتا هريغب لصتم هنكل «هيف ادوجوم ناك نإو

 فالخب مدعلا لامتحال هداسف نأل ؛هملسو هقش نإو زوجي ال ثيح هوحنو خيطبلا يف ًارذب عاب اذإ ام فالخبو

 اذه :لاقيف هب بوبحلا ىمسي اذهو «مولعم اهدوجو نأل ؛ةروتسم تناك نإو اهعيب زوجي ثيح اهفالغ يف بوبحلا

 (ةيانع «حتف) [*7/؟ :قئاقحلا زمر] .رذب اذه :خيطبلل لاقي الو «ةطنح هذهو «ءالقاب

 هرضي بوث يف اذهو ءزاج هملسو عارذلا عطق ولو ؛هرضي ضيعبتلا نأل ؛ال وأ عطقلا عضوم ركذ :بوث نم عارذو
 (حتف) ۳١/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةربصلا نم زيفقلاك هنم عارذ عيب زاج عطقلا هرضي ال ناك نإو «سبلل ًايهملاك عطقلا

 صنقلا [(نيكسم) .ةرم ةكبشلا برضب ديصلا نم جرخي ام وهو خلإ ةبرض عيب زجي مو يأ ] :صناقلا ةبرضو
 دمحأ ثيدح يف رم امك البلع هيف يور ام :صناقلا ةبرض عيب زاوح مدع هجو ءديصلا :نونلاو فاقلاب اك رحم

 صاوغلا وهو «فلألا دعب ةيتحتلا ءايلاو ةمجعملا نيغلاب صئاغلا ةبرض نع "يرهزألا بيذمت" يف يورو «يذمرتلاو
 هيف نألو ؛لوهجم هنأل ؛لطاب امهيف عيبلاو ءاذكب كل وهف يلآللا نم هتحرحأ امف ةصوغ كل صوغأ :لوقي نأب

 (حتف «ييع) .رحبلا دايض صئاغلاو ءرحبلا وأ ربلا يف هنوك نم معأ ةلآلاب دئاصلا وه صناقلاو ءاررغ
 عيب :ةلقاحلاو «يراخبلا هاور «ةسمالملاو ةذبانملاو ةرصاحملاو ةلقاحملا نع ىف كع هنأ ه5 سنأ ثيدحف :ةنبازملاو

 «صرخلا قيرطب هسنج نم ليكملاب ليكملا عيب نوكل ؛زوجي ال هنإف ءاصرخ اهليك لثم ةطنحب اهلبنس يف ةطنجلا
 رمثلا عيب ةنبازملاو «باودلا فلعل ولو ءامب ًاعفتنم ريصت يأ يهتنت نأ لبق رامثلا عيب :- داصلاو ةمجعملاب - ةرصاخملاو

 ةسمخ نود اميف ةنبازملا زوجي :يعفاشلا لاقو ءابرلا ةهبشل زوجي ال وهو ءاصرخ هليك لثم ذوذحم رمتب لخنلا ىلع

 ءانيور ام انلو .ممل نذأ هنإف ءايارعلا باحصأ الإ رمتلاب رمتلا عيب ةنبازملا نع ىن ##ع هنأ سنأ نع يور امل ؛قسوأ

 = رمث لك نعو «بيبزلاب بنعلا عيب نعو' :هيف دازو «يذمرتلاو يراحبلا هاور ءاياطعلا :هاور اميف ايارعلا نيعمو



 دسافلا عيبلا باب ۲۹۰ عويبلا باتک

 E CO اًمراجإو يعارملاو ,نيبوث نم بوثو ,رجحلا ءاقلإو ,ةسمالملاو

 .ًادحاو ًالوق لطبي ةدئازلا يفو «نالوق يعفاشلل ةسمخلا قو «دمحأ لاق هبو «"هصرخب هنم ذوذحب -

 يف هل ىرعملا لوخد يرعملا ىلع قشي مث «هيلإ اهملسي الو «هناتسب نم لخن ةرمث لحجر بهي نأ :ايارعلا ريسفتو
 عفديل «هلدب صرخلاب اذوذحم هردق هيطعيف «هيف عحربو دعولا فلخي نأ هسفن نم ىضري لو فعاس لك هناتسب

 كلم مل هل بوهوملا نأل ؛ازاحب اعيب كلذ يمسو ءاندنع زئاج وهو «دعولل افلاخم نوكي الو «هسفن نع هررض

 ةه ا ف ام ةه وهو ال وا هاا اع ضرع ةزوضلا نهرو كاش کلم اعتاب ناصف «ضبقلا مدعل ؛ةرمثلا

 دنع عقو امك لقنف «هيلع ةروصقم ةصحرلا نأ يوارلا نظف «هنود وأ قسوأ ةسمخ ةعقاولا يف قفتا هنأكو

 (حتف «ييع) .عيب هنأ نظ يوارلا نأ لمتحيو «ببسلا نع تكسو
 عضو وأ يرتشملا اهسمل اذإف «ةعلس ىلع نالحرلا مواستي نأ وهو ةيلهاجلا يف تناك عويب هذهو :ةسمالملاو

 يمن دقو «ةذبانملا ثلاثلاو ءرجحلا ءاقلإ يناثلاو ,ةسمالملا عيب لوألاف «عيبلا مزل عئابلا اهيلإ ذبن وأ ةاصح اهيلع

 ةسمالملا :ةفينح وبأ لاق "ىقتنملا" يف ركذو «مارح رامقلاو ءارامق نوكيف ءرطخلاب كيلمتلل اقيلعت اهيف نألو ؛اهنع

 لوقي نأب رجحلا ءاقلإو ءكلذك يرتشملا لوقي وأ «عيبلا بجو كتسمل اذإف ءاذكب عاتملا اذه كعيبأ :لوقي نأ

 عيب الو يأ :رجحلا ءاقلإو (نيكسم) [" 4/٠ :قئاقحلا زمر] .عيبلا بحو رجحلا تيقلأ اذإ :عئابلا وأ يرتشملا
 (ييع) .عيبلا همزل ةاصح ةعلسلا ىلع يرتشملا عضو اذإ يأ ءرجحلا ءاقلإب

 ةعزانملا ىلإ يضفت يلا عيبملا ةلاهجل ؛زوحي الف «نيبوثلا نيذه دحأ كنم تعب :لوقي نأب :نيبوث نم بوثو

 نأل ؛زاح ءاش امهيأ ذحأي نأ ىلع امهدحأ ىرتشا نأب هيف اطرتشا نإف «نييعتلا رايح هيف طرتشي مل اذإ اذهو

 ربتعم دسافلا ذإ ؛لك ةميق فصن نمض أعم اكلهو امهضبق ولف «ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلا هذه

 باك حت غز حلا
 زج مل امنإو ءاضيأ يعارملا ةراجإ زوجي الو «باودلا ىعرم يف يذلا لكلا عيب زجي مل يأ :اقراجإو يعارملاو
 نوملسملا" :اتفع هلوقل ؛هزرحي مل ام هضرأ يف هتابنب هكلمي ال ذإ ؛هل كولمع. سيل لكلا نأل ؛اهيف ةراحإلاو عيبلا

 :هيف دازو اما سابع نبا ثيدح نم هحام نباو دوادوبأو دمحأ هاور «"رانلاو ًالكلاو ءءاملا يف :ةثالث يف ءاكرش

 .ةزايحلا نودب عطقنت الف «صنلاب ةتباث ةكرشلا نأل ؛هزرحي مل اذإ ام ىلع لومحم وهو "مارح هنو"

 هكلم تابنإلل اهأيهو ءاطوح قدح وأ اهاقس نأب ضرألا بحاص هتبنأ نإو «هسفنب شيشحلا تبن اذإ اذهو

 ًالكلا نأل ؛راجشألا نود ءأسباي وأ ناك ًابطر يشاوملا هاعري ام عاونأ عيمج ًالكلا يف لحديو «هعيب زاحو
 اهكلم هنأل ؛هضرأ يف تبن اذإ اهعيب زاح ىح ءألكلا يف لحدت الف «قاس اه راجشألاو ءهل قاس ال امل مسا

 (حتف) ۳٤/۲[ :قئاقحلا زمر] .اهيف تابنلاب



 دسافلا عيبلا باب ١ عويبلا باتك
 ت 550 م ف

 COA EE ASN ED RSS ORE قبالاو .هضيبو رقلا دود عابيو «لحنلاو

 ادوصقم ال لحنلا عيب زجي مل يأ [(ييع) .نيخيشلا دنع لسعلا دود وهو لحنلا عيب زجي ملو يأ ] ا
 اعبت هعيب يف فلتخاو «نيخيشلا لوق ىلع لسع اهيف نكي م اذإ لحنلا تويب زوجي مل يأ «تاراوكلل اعبت الو
 اذإ نيخيشلا دنع تاراوكلل ًاعبت لحنلا عيب زوحي :"عمجملا" بحاص لاقو ءاقلطم ال لسع اهيف ناك اذإ تاراوكلل

 :يعفاشلاو دمحم دنعو ,نكي ىل وأ اعر ناك ءاوس ءامهدنع زوج الف لسع اهيف نكي مل نإو «لسع اهيف ناك

 هبو ؛ةحاحلل زوجيف رامحلاك لكؤي ال ناك نإو «ميلستلا رودقم هب عفتنم ناويح هنأل ؛ازرحم ناك اذإ هعيب زوجي
 .هنيعب ال هنم جرخي ام. عافتنالاو «روبنزلاك هعيب زوجي الف «ماوحلا نم هنأ :امهو .ىفي هبو كلامو دمحأ لاق

 بضو تايحك ماوملا نم قلعلاو لحنلا ريغ فالخب «ةجاحلل ؛ىفي هبو ءقلعلا عيب ثيللا وبأ زوحو
 نأ :لصاحلاو «همظع وأ هدلجب عافتنالا زاج ام الإ اقافتا اهعيب زوجي الف ءاهريغو او غزولاو براقعو

 ناطرسلاو عدافض نم رحبلا تاناويح نم ءيش لك عيب زوجي ال :اولاقو «عافتنالا لح عم رودي عيبلا زاوح

 (حتف ءييع) .كمسلا الإ امهريغو
 هنألف ؛دودلا امأ ءامهعيب زوجي ال :ةفينح يبأ دنعو «ةثالثلاو دمحم دنع امهعيب زوجي يأ :هضيبو زقلا دود عابيو

 حصي :فسوي وبأ لاقو «مودعم ريغلا كلذو «هريغ رابتعاب لب هتاذ رابتعاب هب عفتنم ريغ هنألف ؛هضيب امأو «ماوها نم
 خيشلا هيلع صن كلذلف دمحم لوق ىلع ىوتفلاو «هضيب يث برطضاو ءال الإو «هيف زقلا رهظ اذإ دودلا عيب
 هتردق مدعل ؛ملسلا زوجي الف «هتقو دعب امأ «هتقو يق هلجأ لعحجو «هتقو يف ناك اذإ اليك هيف ملسلا زوجيو «زاوجلاب

 .ميلستلا ىلع

 نمضي ال هنأ ةفينح يبأ نع يورو «نومضم هفالتإو ءاموقتم الام هنوكل ؛زقلا دود لتق نم نمضي :دمحم لاقو
 قليفلاف «كردأ يح هيلع تماقف «ةأرما ىلإ فصنلاب قليفلا رذب وهو زقلا رذب تطعأ ةأرما نأ ولو «هلتق نم

 ةرقبلا عفد اذإ اذه ىلعو ءاهلثم ةرحأو قاروألا ةميق ىرخألا ىلع اهو ءاهرذب نم ثدح هنأل ؛رذبلا ةبحاصل
 فلعلا نمت اهبحاص ىلع هلو «ةرقبلا بحاصل هلك ثداحلاف «فصنلاب امهنيب ثداحلا نوكيل فلعلاب ناسنإ ىلإ

 (حتف «ئيع) .فصنلاب ةضيبلا نوكتل ؛ةجاجدلا عفد اذإ اذكو «لثملا ةرحأو

 تع هنأل ؛قبآلا دبعلا عيب ًاضيأ زوجي ال يأ [(ييع) .قبآلا دبعلا عيب اضيأ جي ملو ءرقلا دود ىلع فطع رحلاب] :قبآلاو
 ةحاح يف لسرملا دبعلا فالخب «غيبلا زاوج طرش ىهو «ميلستلا ىلع ردقي ال هنألو ؛قبآ وهو دبعلا عيب نع ىم
 زوجي ال يأ "هعيبي نأ الإ" :هلوقو «هدوع رهاظلا ذإ ايك فعلا تق ميلستلا رودقم هنأل ؛هعيب زوجي هنإف «ىلوملا

 قبآلا دبعلا يف درو يهنلا نأل ؛زوحجي عيبلا اذه نإف ءهدنع دبعلا نأ عئابلا معزي نمم قبآلا عيبي نأ الإ قبآلا عيب

 .قلطملا صنلا هلوانتي الف «هدي يف وه نم قح يف قبآب سيل اذهو «نيدقاعتملا دنع أقبآ نوكي نأ وهو «قلطملا
 - ىلع هدريل هذخأي هنأ ذحألا دنع دهشأ ناك نإ طرشب هدي يف ناك اذإ دقعلا درجمب اضباق يرتشملا ريصي ال مث



 دسافلا عيبلا باب ۹۲ عويبلا باتك

 ءزرخلل هب عفتنيو ءريزنخلا رعشو «ةأرم نبلو ٠ ل ا ز خلل هب عفتنيو « ري دخلا رعشو ,ةأ رما هدنع هنأ م هعيس نأ الا
 ل ا نو و CERES اق و اج سمو eS A «ناسنإلا رعشو

 خل رعش عيب زج ملو يأ

 ىلع نومضم ريغ ةنامألا ضبق نأل ؛عيبملا ضبق نع بوني ال ةنامألا ضبقو «هدنع ةنامأ هنأل ؛هبحاص =

 لب «هسفنل هذحأي مل اذإ اميف فسوي يبأل ًافالخ ءدقعلا درجمب اضباق ريصي ءذحألا دنع دهشي مل ولو «يرتشملا
 وه" :لاق نمت هعاب ولو ءطرش امهدنعو «ةنامأ هنوكل ؛هدنع طرشب سيل داهشإلا نأ ىلع ءانب هبحاص ىلع هدريل

 هنوكل ؛ًالطاب هعوقول ؛ًاحيحص دعي مل خسفلا لبق داع مث هعاب ولو ءامهدنع قبآ هنأل ؛رجي مل "نالف دنع
 عقو عيبلا نأل ؛هعيب زوجي ثيح «ملسو داع مث ميلستلا لبق قبأ مث هعاب اذإ ام فالخب ماسلا رودس بع

 ضبقلا طارتشا مدعل ؛هقتع ذفن هقتعأ ولو يي و هنأ ةفينح يبأ نعو :قايآلا"نطراغب ةف غ ایس

 (حتف ءئيع) .ةرافكلا نع هأزجأ قتعلا تقو يف هتايح ملع ولو «هيف

 اذإ لإ نبل عيب اضيأ زجي مل يأ ] :ةأرما نبلو (نيع) .هدي يف وه ذإ ؛يرتشملا قح يف قبآب سيل هنأل :هدنع هنأ
 «هزاوح مدع ىلع اولدتساو «ةأرما نبل عيب زجي مل يأ [(ييع) .ةمأ وأ ةرح نم ناك ءاوس اقلطم ءاعو ف ناك

 داوم دارت ردوا E ال05 رتل راجل ةيعو جدق فاول

 حص يح الام ةرقبلا نبل نوكل ؛زوجي ال اهنبل برشل ةرقبلا ةراحإ نأ ىرت الأ «ةراحإلا رحت ؟ ل ًالام ناك ول ذإ

 .ةمأ وأ ةرح نبل ناك ءاوس هعيب زوجي ال اذهلو «لام. سيل اهنبل نأ تبث ركظلا ةراحإ تزاح املف «هعيب

 لاقو ءزوجي الف ةناهإ عيبلا يفو «مركم يمدآ ءزح هنإ :انلق ءرهاط بورشم هنأل ؛اقلطم زوجي :يعفاشلا لاقو

 ؛قرلل لحم اهسفن :انلق ءاهئزج ىلع اذكف ءاهسفن ىلع دقعلا داريإ زوجي هنأل ؛زوجي ةمأ نبل ناك نإ :فسوي وبأ
 :ةتلع هلوقل ؛انباحصأ ضعب دنع زوج ال ةدمرلا نيع يف هبصو «نبللا يف ةايح الو «يحلا وهو «ةوقلا لحم. هصاصتخال

 ىععمو «هريغ ءاود دج ملو ءدمرلا هب لوزي هنأ ملع اذإ زوجي :ليقو ,"اهيلع مرح اميف ىمأ ءافش هللا لعجي مل'
 (حتف «ئيع) .ناشطعلل رمخلا برشك «هب سأب الف ءافشلا اهيف يلا امأ ءاهيف ءافش ال ىلا ةبسنلاب ثيدحلا

 (ييع) .هعيب زوجي الف نيعلا سجن هنأل ؛خلإ رعش عيب ًاضيأ زج ملو يأ :ريزنخلا رعشو
 زرخلا نكي مل ذإ ؛ةرورض هيف ناكف هب الإ ىتأتي ال فافحألاو لاعنلا زرخ نأل ؛ةفكاسألل :زرخلل هب عفتنيو

 ءاملا يف عقو اذإو «هريغب ىتأتي زرخلا نال ؛كلذ هركي هنأ :فسوي يبأ دنعو دمحم دنع اذهو «هنمز يف ديدحلاب

 (حتف) ۳١/۲[ :قئاقحلا زمر] .فسوي يبأ لوق حيحصلاو «دمحم اال قس يبأ دنع هدسفي ليلقلا

 وأ بارتلا هيلع بلغ اذإ الإ حصألا يف هعيجرك «لطاب هنإف «ناسنإلا رعش عيب زجي ملو يأ :ناسنإلا رعشو
 عيبلاو «ةناهإ ناسنإلا رعش عيب لعجو مدقت اميف ازازعإ ريزنخلا رعش عيب فنصملا لعج :ليق نإف «نيقرسلا

 نإف «عيبملا نم هيف دبالف ةلدابم عيبلا نأب بيحأ ؟نييفانتملا نيرمألل ابجوم نوكي نأ زوجي فيكف «ةدحاو ةقيقح

 - نإو «عرشلا هرقح ام زازعإ ىلإ هئاضفإل ؛زوجي الف هل زازعإ هرقحي مل ام هتلدابمو هعيبف عرشلا هرقح امم ناك



 دسافلا عيبلا باب ۹۳ عويبلا باتك

 ةتيملا مظعك ب عفتنيو عا هدعبو ؛غبذلا لبق ةتيملا دلجو هيب عافتنالاو

 غبدلا دعب ةتيملا دلجب يأ حالصإلا يأ عافتنالا زوجي الو يأ
 EEE DDO OOK ER OLO ERRNO اهرقو اهفوصو اهبصعو
 ةاشلا فوص يأ ةموسد اهيلع نكي مل اذإ

 ,عرشلا همظع ام ريقحت ىلإ هئاضفإل ؛زوجي الف ةناهإ كلذك سيل ام هتلدابمو هعيبف همظعو همرك امم ناك =

 .اعرش لحنا فصو نم وه امنإو ءيش يف عيبلا نم كلذ سيلف
 امل ؛هب عافتنالا زوج هنأ :دمحم نعو «مركم يمدآ ءزج هنأل ؛ناسنإلا رعشب عافتنالا زوجي الو يأ :هب عافتنالاو

 الأ ءسجنلاب كربتي ال هنأل ؛لعف امل اسحب ناك ولو «هب نوکر بتی اوناكف هباحصأ نيب هرعش مسق الع هنأ نم درو

 (يفاك «حتف «ةيانع) .لبقتسملا يف اذه لثم ىلإ دوعي نأ هاف «كربتلا دصقل هلوب برش نيح ةبيط ابأ نأ ىرت

 لكل هنأ دراولا يهنلل ؛رخآ قيرطب وأ سمشلاب اهحالصإ لبق ةتيملا دلج عيب اضيأ زجي ملو يأ :ةتيملا دلجو
 ؛ةتيملا محلك راصف «ةيلصأ هتساحن نألو [۳۷/۲ :قئاقحلا زمر] .اهبصعو اهمظعو اهدلجب عافتنالا نع ىف

 نهدلا عيب زاجو ءا بوثلا مكح ريغتي الف :ةضراع هتساحن نأل ؛هعيب زوجي ثيح نهدلاو سجنلا بوثلا فالخغ

 (حتف) .كدولا فالخب ءلكألا ريغ يف هب عافتنالاو ءسحبننملا

 دلح الإ عيبلا لحم وهو اموقتم الام راصف غبدلاب رهط هنأل ؛غبدلا دعب ةتيملا دلج عيب زوجي يأ :عابي هدعبو
 .ًاضيأ غبدلا دعب زوجي ال امهدنع اهعيب نإف ءدمحأو كلام ًافالخ ةيحو ريزنخو ناسنإ
 ول يأ ءدماجلا يف هلامعتسا زوجي :هدنعو «كلامل افالح اندنع غبدلا دعب ةتيملا دلحب عافتنالا زوجي يأ :هب عفتنيو

 عئاملا :اندنعو «زوجي ال الثم ءاملاك عئاملا يف لمعتسا ول يأ عئاملا نود ءزاج ربلا لثم دماحلا ءيشلا هيف عضو

 (يشحم) ۳۷/١[ :قئاقحلا زمر] .اقلطم زوجيو لامعتسالا يف ءاوس دماحلاو

 زوجي ال :يعفاشلا دنعو ءاهلحي ال تامملاو ةايحلا نأل ؛هب عافتنالاو ةتيملا مظع عيب زوجي امك يأ :ةتيملا مظعك

 سجن ةتيملا مظع :كلام دنعو «ةياور يف دمحأ لاق هبو «ةتيملا ءازجأ نم اهنأل ؛ةسحن اهأل ؛اهي عافتنالا الو ءاهعيب

 مظع عيب اضيأ زوجيو «نسحلاو يعفاشلل ًافالخ اغوبدم ناك اذإ بلكلا دلج عيب اندنع زوجي كلذكو ءاهرعش نود
 لامعتسا رهظف «جاع نم نيراوس اه ةمطافل ىرتشا 53# هنأ يور ام :انلو «دمحل فالح «نيخيشلا دنع ليفلا

 يراخبلا لاقو «"هرصتحم" يف يحركلا لوق وهو هعيب زاوح ىلع عامجإلا مهضعب ىكح يح «ريكن ريغ نم هل سانلا
 و اب ال :ميهاربإ نباو نيريس نبا لاق :"هعماج" يف

 «بلعث وأ دسأ وأ بلك نس اهيف ةدالق اهقنع يفو تلص ةأرما يف دمحم نع متسر نب ميهاربإ ىورو :" نويعلا" فو

 «بصع فرط نسلا نأ ىلع ءانب هل ةراهط ةاكذلا يأ [ ۳۷/۲ :قئاقحلا زمر] .ةاكذلا اهيلع عقي هنأل ؛ةمات اهتالصف

 ءرهطي ال هنس نإف يكذ اذإ ريزنخلا فالخب ءرهط ةموسدلا نع الح اذإ ةتيملا نم هنأل ءالف مظع هنأب لوقلا ىلع امأو

 ناكف «ةقيقح هب عفتني هنأل ؛عابسلا ةلزنمب :امهدتعو «ريزنخلاك هدنع نيعلا سجن هنإف دمحم افالح ليفلا عيب ب زوجيو

 (حتف) .ريزنخلا ىوس تاناويحلا عيمج اذكو زئاج درقلا عيبو «عابسلا رئاسك اعرش هب اعفتنم



 دسافلا عيبلا باب ۲۹٤ عويبلا باتك

 عاب ام ءارشو «هسکع اذكو دبع هنأ نيبت ةمأو «هتبهو ليسملاو طقس ولعو ءاهربوو
 لإ ءارش زج ملو يأ رهظ يأ ل >>

 اضيأ زج ملو يأ ] :طقس ولعو (ئيع «ط) .اهرعشب اذكو ًاضيأ ءايشألا هذه عافتنالا زوجيو لبإلا يأ :اهربوو
 ناك اذإ يأ ءلفسلا دض رسكلاو مضلاب رادلا ولع [(نيع) .لام عيبلا لحمو لام. سيل يلعتلا قح نأل ؛ولع عيب

 ولعلا طقس نإف «رجي مل ولعلا عضوم ولعلا بحاص عابف لفسلا يقبو ولعلا طقس وأ اطقسف رخآل لفسو دحأل ولع
 «هزارحإ نكمي ام وهو «لاملا عيبلا لحمو «لام سيل وهو «ريغ ال يلعتلا قح هل نأل ؛عيبلا لطب ضبقلا لبق عيبلا دعب
 ضرألل ًاعبت هعيب حصي ثيح ءاملا نم يذلا برشلا فالخب ؛قبي م و مئاقلا ءانبلا رابتعاب مادهنالا لبق هعيب حصي امثإو
 نمضي اذطو «لام وهو ءاملا نم بيصن هنأل ؛خلب خياشم رايتخا وهو «ةياور يف ادوصقمو «تاياورلا قافتاب
 (ةياقولا حرش «حتف) ]۳۷/۲ :قئاقحلا زمر] .هتميق نمضي هضرأ لحر هب ىقس ول نح «فالتإلاب
 عيب زوجيو «ءاملا هلغشي ام ردق ملعي ال ذإ ؛لوهحم ليسملا نأل ؛هتبه الو ءاملا ليسم عيب زوجي ال يأ :ليسملاو

 ضرألل اعبت رورملا قح عيب حصو «ىمظعلا رادلا باب ضرعب ردقي نيبي مل اذإو ءال وأ دح ءاوس هتبهو قيرطلا
 قوقحلا عيبو «قوقحلا نم قح هنأل ؛زوجي ال :"تادايزلا" ةياور يفو «ةعام نبا ةياور يف هدحوو «عامجإلاب
 (حتف «نييع) .زوج ال دارفنالاب
 عيبلا زجي مل ةمأ يه اذإف دبع هنأ ىلع وأ «دبع هنأ نيبتف «ةمأ هنأ ىلع اصخش ىرتشا ول يأ :خلإ نيبت ةمأو
 «ناويحلا ف فصو ةثونألاو ةروكذلا ذإ ؛فصولا فالتحا هنأل ؛رفز لوق وهو ءزوجي هنأ سايقلاو ناتا

 دسفي ال سكعلاب وأ ةجعن وه اذإف الثم اشبك ىرتشا ول هنإف ؛مئاهبلا يف امك داسفلا ال رايخلا بجوي وهو

 يب نم ىثنألاو ركذلا نأ :ناسحتسالا هجو «هيف بوغرملا فصولا تاوفل ؛يرتشملل رايخلا تبثي امنإو «عيبلا
 عيبلاك ةراحإلاو «مئاهبلا فالخب «عيبلا حصي الف «ضارغألاو دصاقملا يف توافتلا شحافتل ؛نافلتخم ناسنج مدآ
 (حتف) [۳۷/۲ :قئاقحلا زمر] .ةدسافلا طورشلاب لطبت اه

 ناك ءاوس «ًاقلطم نمثلا لك عئابلا ضبقي نأ لبق لوألا نمثلا نم لقأب عاب ام ءارش زج مل يأ :خلإ عاب ام ءارشو
 هارتشا ول امك زوجي :يعفاشلا لاقو «هليكو عاب وأ هسفنب عاب ءاوسو «هل هتداهش حصت ال نم هارش وأ هسفنل هارش

 نب ديز نم تيرتشا نإ :تلاقف ةشئاع ىلع تلحد ةأرما نأ وهو اه ةشئاع لوق :انلو «هعاب ام لقأ هتميق بوثب

 سب :اهك ةشئاع تلاقف «لحألا لحم لبق مهرد ةئام تسب هنم اهتعب مث .مهرد ةئام نامثب ءاطعلا ىلإ ةيراح مقرأ

 نع يعي ل نإ 5 هللا لوسر عم هداهجو هحح لطبأ ىلاعت هللا نأ مقرأ نب ؛ ديز يغلبأ «تيرتشا ام سكب و تيرش ام
 (0ه:ةرقبلا) فلس ام ُهَلَف ىَهَتناَف هر نم ةظِعْوَم ُهَءاَج نمف :ىلاعت هلوق تلتف ءارذتعم مقرأ نب , ديز اهاتأف «هذه

 هارتشا اذإف نوف نب ةردقم» لا ةيلام نأ ىلع احلطصا امهنألو «دقعلا داسف ىلع ليلد ديدشلا ديعولا اذهف

 ءابرلا مدعل ؛ًاعامجإ زوجيف «ةدايزلاب وأ لوألا نمثلا لثك. هارتشا اذإ امأو ءابر نوكي ريدقتلا اذه ءاقب عم هنم لقأب
 - .اعامجإ زوجي نمثلا دقن دعب لقألاب ىرتشا ول اذكو «هنامضب لحد دق عيبملاو «يرتشملل لصحي انه حبرلا نإف



 دسافلا عيبلا باب 46 عويبلا باتک

 Cees نأ ىلع تيزو «هيلإ مض اميف تو دقتلا لبق لقألاب

 «فرظلا 0 مرا تو ا م
 يرتشملا ي تيزلا نع يأ

 i EEA OSES ا لوقلاف قلا يف افلتخا نإو
 ناعيابتملا يأ

 فسوي وبأ لاقو «هسفنب عئابلا ءارش ةلزنمب بتاكملاو دبعلاو دلاولاو دلولاك هل هتداهش زوجت ال نم ءارشو =

 لقأب هيرتشم ثراو نم ىرتشا ول اذكو «هسفنب هعيبك هعيبو ليكولا ءارشو «بتاکملاو دبعلا ريغ يف زوجي :دمحمو
 نم وأ هيرتشم نم ءارشلا نوكي نأ زاوحلا مدع طرش مث «ثروملا ماقم ثراولا مايقل ؛زجي مل ثروملا هب ىرتشا امم

 لوألا نما ريغ نيك نسف هازتشا اذإف امج ند ناتا رك ناو ل قولا ب نهال ةهلزآو

 عئابلا نم هعابف «يرتشملا دي يف اتاذ عيبملا بيعت اذإ امأو «مهاردلا سنح ريناندلاو ءلقأ يناثلا نمثلا ناك نإو ءزوحي

 (ةياقن «حتف «ئيع) .لقألاب هؤارش زج مل تاذلا ناصقنب ال رعسلا ريغتب هتميق تصقتنا ولو ءزاج نمثلا نم لقأب
 يرتشملا اهعاب مث ءاهضبقو فلأب ةيراج ًالثم ىرتشا نأب - ءارلا حتفب - ىرتشملا ىلإ يأ :هيلإ مض اميف حصو
 يف دسفيو «عئابلا نم اهرتشي م يلا يف عيبلا زاح «لوألا نمثلا دقن لبق عئابلا نم فلأب اهعم ىرخألا مضو

 وهو «عاب امم لقأب ىرخألل ًايرتشم نوكيف «هنم اهرتشي مل يلا ةلباقع نمثلا ضعب لعجي نأ دبال هنأل ؛ىرحألا
 يضاقلا ىضق ول ىح «هزاوجب لوقي يعفاشلا نأل ؛هيف ادهتحب هنوكل ءاهيف فيعض هنأل ؛داسفلا عيشي الو «دساف

 | (حتف) [۳۸/۲ :قئاقحلا زمر] .حص هزاوجب

 عيب زجي مل يأ «مامبإلا نم هيف امل ؛تبئم اب امهنيب لصفي ال نأ يغبني ناكو «يفنملا ىلع فطع رجلاب :خإ تيزو

 ؛فرظلا نزوب هنع حرطي نأ طرش ول امك ءزوجيف فرظلا نزو رادقم فرع اذإ الإ هفرظب هنزي نأ ىلع تيز

 هيضتقي يذلا طرشلاب دارملاو «دقعلا هيضتقي ال طرش نزولا رادقم ةفرعم نودب حرطلاو ءدقعلا تايضتقم هنأل

 يف بخي ال يذلا وه هيضتقي ال يذلاو «نمثلا وأ عيبملا ميلست طرشك طرش ريغ نم دقعلاب بحي يذلا وه دقعلا

 (حتف «ييع) .طرشلاب الإ دقعلا
 (ييع) .فرظلا نزو تيزلا نع حرطي نأ هاضتقم نأل ؛دقعلا هيضتقي طرشلا اذه نأل :2! طرش ول حصو

 «قزلا يرتشملا درف «قز يف ًالثم ًانمث ىرتشا نأب قزلا نزو رادقم يف ناعيابتملا فلتخا ول يأ :قزلا يف افلتخا نإو
 هنأل ؛هني عم يرتشملل لوقلاف «قزلا نييعت يف افلتحا وأ «لاطرأ ةسمخ ناك وه :عئابلا لاقف ءالثم لاطرأ ةرشع وهو

 نإو عدوملاك انيمأ وأ ءبصاغلاك انيمض ناك ءاوس ضباقلا لوق لوقلاف ءضوبقملا قزلا نييعت يف فالتحالا ربتعا نإ
 عئابلاو ةدايزلا ركني هنأل ؛يرتشملا لوق ًاضيأ لوقلاف ؛نمثلا يف فالتخالا ىلإ عجارلا عيبملا ردق يف فالتحالا ربتعا

 هبحوي هنأل ؛فلاحتلا بحوي نمثلا يف فالتحالا نأ ىلع ءانب نافلاحتي الو «نيميلا عم ركنملا لوق لوقلاو ءاهيعدي

 (ةيانع «حتف «نيع) .ةنيبلا عئابلا ىلعو «قزلا يف فالتخالا نمض يف هعوقول ؛نيمض وه انههو ًادصق ناك اذإ



 دسافلا م باب ۲۹٦ عويبلا باتك

 ةمأ عيب زجي ملو يأ

 عم رمألا اذه حص اهعيبب ًارفاك لكوف ءاهنع ملسأ نأب اهعيب وأ رمح ءارشب ًايمذ ملسم رمأ ول يأ :ايمذ رمأ ولو
 عم هدنع زوجي ديص عيبب الالح مرح رمأ ول اذكو «ةفينح يبأ دنع نمشلاب قدصتي نأ هيلع بحيو «مرحتلا ةهارك

 جيورتب ًايسوحب ملسملا ليكوتك هريغ هيلوي الف «هسفنب هيلي ال لكوملا نأل ؛لطاب يأ «حصي ال :الاقو ءةهاركلا
 رکا نأ هل ا رشا هناك راس لك ا لإ لكي زيك رلل تاني ام ناو اعا نوع ا و
 يهو «لكو لا ةيلهأو «كلذ ينارصنللو «هب رومأملا يف فرصتلا ةيلهأ يهو «ليكولا ةيلهأ :ناتيلهأ بابلا اذه يف

 ببسب عنتمي الف «مزاللا نع موزلملا كاكفنا مزلي القل ؛دقعلل ًامكح كلذ لكومللو «هل مكحلا توبث ةيلهأ

 «ريزنخ وأ رمح نع تامو يمذلا هثروم ملسأ اذإ اثرإ ملسملل رمخلا كلم توبث ةحص ىلإ ىرت الأ «مالسإلا
 .ًاقافتا ملسملا هالومل اهيف كلملا تبث رمح ىرتشا اذإ يذلا هل نوذأملا دبعلا اذكو
 هيلي ال لک را ةا هب رخ ناك فرو الفا كس نك لا اکا تكلل ار لک را قت

 رمح عيبب ايمذ رمأي نأ يضاقلل نأبو «هسفنل هءارش كلمي ال هنيعب ءيش ءارشب ليك ولا نأب ضوقنم "هريغ هيلوي الف
 هكلمي مل نإو هرم عيبب ايمذ لكوي نأ كلمي املسم ناك اذإ يمذلا يصو نأبو ءاهعيب كلمي مل نإو «يمذ اهكرت

 ريفس ليكولاو «لكوملا ىلإ عحرت حاكنلا يف دقعلا قوقح نأب عوفدم يسوحملا جي ور ىلع نمايقلاو ءئنصولا

 (ةيانع «حتف «ييع) .لكوملا ىلإ ًافاضم نوكيف «هنع ربعمو
 سيل نكل «طرشو عيب نع لء هيهنل ؛طرشلا ببسب دقعلا يف عقاولا داسفلا يف عورش :خلإ قتعي نأ ىلع ةمأو

 ‹نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيف ناكو «فراعتي الو «همئالي الو «دقعلا هيضتقي ال نأ دبال لب «عيبلا دسفي طرش لك

 امم هعباوتو قتعلا طارتشاف اذه فرع اذإو «هزاوجب عرشلا دري ملو «قاقحتسالا لهأ نم وهو هيلع دوقعملل وأ

 عيب نع ةَتِلَ هيهنل ؛يرتشملا اهقتعي نأ ىلع ةمأ عيب رجي مل :لاق اذهلو «هيلع دوقعملل ةعفنم هيفو «دقعلا هيضتقي ال

 .اعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةفينح وبأ هاور «طرشو

 عيبي نأ :ةمسنلا عيب ريسفتو ءاياصولا يف فراعتم ةمسنلا عيب نأل ؛قاتعإلا طرشب عيبلا زوجي :يعفاشلا لاقو

 E ال طرخلا اذهبوا انو دعو كلامي لاق gE يأ نع نسما هاو رعواهقكي هلا فرعي نمم دبعلا

 ا و ر ا اک نقل م هيف هلام ااو ا اقرت ال تا ف رعت 7

 وهو .ءبجي ال :الاقو «نمثلا هيلع بجيو «ةفينح يبأ دنع اناسحتسا قاتعإلا زاج يرتشملا هقتعأ ولو «ةباتكلاو

 لوق يف الإ لكلا يف حص :ةثالثلا دنعو ءانيور امل ؛طورشلا هذمب عيبلا اضيأ جي مل يأ :خلإ ربدي وأ .سايقلا

 (حتف) [۳۹/۲ :قئاقحلا زمر].ةياور يف دمحأو يعفاشلا



 دسافلا عيبلا باب ۹۷ عويبلا باتك

 يرتشملا ضرقي وأ ءنكسي نأ ىلع اراد وأ اره عئابلا مدختسي وأ اهله الإ وأ
 الم ارهش اوف غئابلا اراد عاب وأ يأ

 0 عئابلا هعطقي نأ ىلع بوثو ءاذك ىلإ هُمْلسي ال وأ هل ىدهي وأ اشرد
 لإ نأ طرش ىلع يأ بيد ما ةيده عئابلل يأ

 NEDE ا ا يااا ل ل هک رشي وأ هوذحي نأ ىلع لعن عيب حصو ءاصيمق
 هيوسيو عئابلا هعطقي يأ

 ةمأ عيب وأ :ريدقتلا نوكي نأ فطعلا ىضتقم نأل ؛حماست ةرابعلا يفو ءاهلمح الإ ةمألا عيب زجي مل يأ :اهله الإ وأ

 .هؤانثتسا حصي ال دقعلاب هدارفإ حصي ال ام نأ :لمحلا عيب زاوح مدع هجوو ءادارم سیلو ءاهلمح يئتسي نأ ىلع

 لطبي عيبلاو «عئابلل عفن هيفو ادساف اطرش يقب حصي مل اذإو «هؤانئتسا اذكف «عيبلاب هدارفإ زوجي ال لمحلاو

 ةباتكلاو ةراحإلاو عيبلاك ءانثتسالاو دقعلا هيف دسفي :لوألا :بتارم ثالث ىلع دوقعلا يف لمحلا ءانثتسا مث

 لطبي الف ءدمع مد نع حلصلاو علخلاو حاكنلاو ةقدصلاو ةبهاك لطاب ا زئاج هيف دقعلا :يناثلاو .نهرلاو

 «ةيصولا وهو ءانثتسالاو دقعلا هيف زوجي :ثلاثلاو .دوقعلا هذه يف مألل اعبات لمحلا نوكيو .ءانثتسالا لطبيو دقعلا

 ؛ثاريملا تحأ ةيصولا نأل ؛حص رحآلا اهلمحب ىصوأ ول اذكو «حص اهلمح الإ ناسنإل هتيراجب ىصوأ ول نح

 (حتف) 5٠[ ۳۹/۲ :قئاقحلا زمر].ةيصولا اذكف «هيف يرجي ثاريملاو
 طرش هنأل ؛رجي مل عئابلا نكسي نأ ىلع اراد وأ «عئابلا مدختسي نأ ىلع ًادبع عاب ول يأ :عئابلا مدختسي وأ

 يف ةراجإ نوكي نمثلا نم ءيش امهلباقي ول نكسلاو ةمدخلا نأل ؛نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيفو ءدقعلا هيضتقي ال

 ًاضيأ ىمنو «ةقفص يف نيتقفص #4 هللا لوسر ىمن دقو «عيبلا يف ةراعإ نوكي ءيش امهلباقي ال ناك ولو « «عيبلا

 (ييع) .ضرقي نأ ىلع ائيش عاب وأ يأ :خلإ ضرقي وأ (يرهوج «ييع) .دسفيف دقعلا زجي ملف ءطرشو عيب نع

 (ييع) .يرتشملا يدهي نأ ىلع ايش عاب وأ يأ :هل ىدهي وأ

 ىمن لع هنأل ؛يرتشملل :اصيمق .بوث عيب اضيأ زجي ملو يأ :بوثو .عيبملا ملسي ال نأ ىلع يأ :هملسي ال

 امهنم دحاو لك تردق اذإ «لعنلاب لعنلا توذح نم :خلإ عيب حصو (ييع) .ةدحاو ةقفص يف نيتقفص نع
 بوصنملا ريمضلا "هكر شيو" :هلوقو .هيلإ لوؤي ام مساب ءيشلا ةيمست نم «مرصلا لعنلاب دارأو «هبحاص ىلع

 يذلا اهريس وهو لعنلا ىلع كارشلا عضو قع كرخلا نم وهو مادختسالا قيرط ىلع ىقيقحلا نيعملاب لعنلل

 هب سانلا لماعت :ناسحتسالا هجو «دقعلا هيضتقي ال اطرش هيف نأل ؛سايقلا وهو ءزوجي ال :رفز لاقو «مدقلا رهظ

 كالهتسا ىلع ةراجإ تناك نإو «ماجحلاو رئثظلاو غابصلا راجيتساو عانصتسالا زوجي اذهو «ريكن ريغ نم

 [1 ١/7 :قئاقحلا زمر] .نايعألا

 للعم ثيدحلا نإ :تلق ؟هيلع مكاحب سيل فراعتملا لماعتلاو ثيدحلاب تباث عيبل ادسفم طرشلا نوك :ليق نإف

 اقفاوم ناكف «عازنلا عطقي فرعلاو «ةعزانملا عطق وهو «هب دصق يذلا نم دقعلل جرحملا ةعزانملا ىلإ ءاضفإلاب

 (ىبلج «حتف «ييع) .ثيدحلا عمل



 دسافلا عيبلا باب ۲۹۸ عويبلا باتك

 نادقاعلا ردي 1 نإ دوهيلا رطفو ىراصنلا a ناجرهملاو زورينلا ىلإ عيبلا ال
 مهرطفو لإ موص ىلإو يأ لحؤم نمشب حصي ال يأ

 121110111010 زؤ ؤز ز0 لفك ولو ,فاطقلاو ةسايدلاو داصحلاو جاحلا مودق ىلإو «كلذ

 لجأ مث ءلاحآلا هذه نع اقلطم عاب ولو «ةعزانملا ىلإ ةيضفم يهو ءلحألا ةلاهجل عيبلا داسف :خلإ عيبلا ال
 لصألاو «نابرعم امهو :نييعلا لاق .دقعلا بلص يف ناك ام دسفملاو «نيدلل ًاليحأت هنوكل ؛دسفي مل اهيلإ نمشلا

 فيرخلا فرط يف موي لوأ وه :يناثلاو «عيبرلا فرط يف موي لوأ وه :لوألا «ناكرهمو زورون

 «ددعتم وهو ياهلا نوكسو ميملا رسكب :ناجرهملاو «هام يرورف نم مويلا لوأ "زورينلا" :"رايشوك خيرات" يف لاقو
 «هنم نيرشعلاو يداحلا مويلا وهو ةصاخلا ناحرهمو «متدقلا هامرهم نم رشع سداسلا مويلا وهو «ةماعلا ناجرهم

 ا نيس ةا ول ارنا :لاق بش ريبكلا صفح يبأ نع يكحو «"كاحضلاب نوديرف رفظ مويلا كلذ يفو

 (حتف) [40/؟ :قئاقحلا زمر|.رفك دقف «مويلا كلذ ميظعت هب ديري ةضيب نيكرشملا ضعب ىلإ ىدهأو
 ىلإو يأ :ناجرهملاو (نيع ءط) .لمحلا جرب يف سمشلا لوزن نم موي لوأ وهو ءزورون برعم :زورينلا ىلإ

 (ئيع ءط) .نازيملا جرب يف سمشلا لوزن نم موي لوأ وهو «ناكرهم برعم وهو «ناجرهم

 دوهيلا رطف ىلإو «مهرطفو ىراصنلا موص لإ نمش ليحأتب عيبلا حصي ال ىعملاو :خإ ىراصنلا موصو
 كلذ نادقاعتملا ملع اذإ يح «ةعزانملا ىلإ يضفتف «ةلوهجم لاحآلا هذه نأل ؛امهدحأ ركذب ىفتكاف مهموصو

 راتخملا بهذملا وهو «حيحص لوق وهو ءزاج مهموص يف اوعرش ام دعب ىراصنلا رطف ىلإ عاب اذإ :ليقو ءزاج
 ؛ذئنيح ةلاهج الف ءاموي نوسمح يهو [4.0/؟ :قئاقحلا زمر] .ةمولعم يهو «مايألاب مهموص ةدم نأل ؛اندنع

 ب ةسراممو نظب الإ نيعتي ال «مولعم ريغ زورينلاو ءاموي نيسمح دعب نوديعيو زورين نم موصلا نوؤدتببي مهنأل

 (حتف) .مهسكعب دوهيلاو ؛مولعم مهرطف مويف مهموص 0 اذإ امأ ,موجنلا
 ئرقو «عرزلا عطق وهو ءاهرسكو ءاحلا حتفب :داصحلاو .جاحلا مودق ىلإ الج ؤم اضيأ حصي الو يأ :مودق ىلإو

 ذاذجلا ىلإو «فوصلا زج وهو «زازجلا ىلإ زوجي ال اذكو (141:ماعنأل) هداّصَح ّمْوَي ُهَقَح اوُنآَو» :ىلاعت هلوق ءامهب
 نأل ؛لحجألا ةلاهج :زاوجلا مدع هجو «ةلخنلاب صاح ةلمهملا لادلابو ءرامثلا عطق وهو - ةمجعملا لاذلاو ميحلاب -

 (ييع) .باودلا مئاوقب عرزلا أطوي نأ يهو «ةسايدلا ىلإو يأ :ةسايدلاو [4 0/7 :قئاقحلا زمر] .رحأتيو مدقتي اذه

 (حارص «يئيع) .مركلا نم بنعلا عطق ءاهرسكو فاقلا حتفب وهو «فاطقلا ىلإو يأ :فاطقلاو
 نأب نيدلا لصأ يف لمحتت اأ ىرت الأ ءاعربت اهوكل ؛ةلافكلا يف ةلمتحم يهو «ةريسي ةلاهج اهفأل :خلإ لفك ولو
 عيبلا امأ .رطملا ءيحبو «حيرلا بوبه ىلإ ةلافكلاك ةشحافلا فالخب «ىلوأ هفصو يفف «نالف ىلع باذ امج لفكي

 «ةريسي تناك نإو ءالصأ ةلاهجلا هيف لمتحت الف «ةقياضملا ىلع هانبم نوكيف «لاملاب لاملا ةلدابمو «ةضواعمف

 فالتخالا ناك ولو «ريخأتلاو مدقتلا يف فالتخالا اهيف ناك ام يه ةريسيلا نأ :ةشحافلاو ةريسيلا نيب قرفلاو

 (حتف «ئيع) .ةشحاف تناك حيرلا بوبهك اهدوجو يف



 دسافلا عيبلا باب ۹۹ عويبلا باتك

 رح 020 عم“ 3 وحل هس هلولح لبق لجألا طقسأ نإو حص تاقوألا هذه ىلإ
 ةروكذملا ةروصلا يف 2 يعرتشملا اهيلإ نمثلا ريحأت زوجي ال يلا

 0 نيبو «ربدمو E ءامهيف عيبلا لطب ةتيمو ة ةيكذ ةاشو «دبعو
 لإ نيب عمجو يأ دلو مأ وأ بتاكم وأ لإ ةاش نيب , عمجو يأ

 ”كلكاو هدبعو نقلا يف حص فقو و كلمو (هريغ دبعو

 عيبلا لإ كلم نيب عمج يأ

 نأ لبق نعي «تاقوألا هذه ققحت لبق لحألا يرتشملا طقسأ مث ءلاحآلا هذه ىلإ عاب ول يأ :لجألا طقسأ نإو

 لومحم وهو ءطاقسإلاب عفترا دق داسفلا ببس نأل ؛عيبلا حص «جاحلا مودق لبقو هريغو داصحلا يف سانلا ذحأي

 بوبهك ةشحاف ةلاهجل ؛ًاقافتا ازئاج بلقني الو «داسفلا دكأت طاقسإلا لبق اقرفت ول يح «قارتفالا لبق ام ىلع

 .لحألا لطبأ نإو ًازئاج بلقني الف ءرطملا ءيحبو حيرلا
 عيب نع دئازلا مهردلا طقسأ اذإ امك «دسفملا طاقسإب ًاحيحص بلقني الف ءأدساف دقعنا هنأل ؛حصي ال :رفز لاقو
 دسفملا نأ :انلو «ةثالثلا تلاق هبو ءلجألا طقسأ مث مايأ ةرشع ىلإ ةأرما جوزت اذإ امكو «نيمهردلاب مهردلا

 :لوقن وأ «هتلازإ دنع ًاحيحص بلقنيف «هيف ةباحصلا تفلتخا اذهلو ءريسي وهو ءدقعلا بلص نع جراخ طرش
 لبقو «ةعزانملا ىلإ يضفي هنأ رابتعاب هداسف نأل ؛حيحصلا وهو ءازئاج ناك هنأ نيبت طاقسإلابف ءافوقوم دقعلا
 ؛نيضوعلا دحأ يف هنأل ؛دقعلا بلص يف هيف داسفلا نأل ؛دئازلا مهردلا فالخب «دسفي الف ةعزانم ال هئيحب

 (حتف ءئيع) .رخآ ادقع بلقني ال دقعلاو «ةعتملا وهو «حاكنلا ريغ دبع هنأل ؛حاكنلا يف لحألا فالخبو
 مسي مل وأ ان امهنم دحاو لكل ىمس ءاوس ءاقلطم ةتيملاو ةيكذلا ةاشلاو دبعلاو رحلا يف يأ :امهيف عيبلا لطب
 نأ :هدنع نالطبلا هجو «ةيكذلا ةاشلاو دبعلا يف حص انمث امهنم دحاو لكل ىمس نإ :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع
 دبعلا يف دقعلا زاوجب اطرش ةتيملاو رحلا يف دقعلا نوكيف «ةيلاملا وهو .هطرش مدعل ؛دقعلا يف نالحدي ال ةتيملاو رحلا

 فالخب «دسفملا ردقب داسفلا ردقيف «نيتقفص اراص امهنمث نيب اذإ هنأل ؛ىمس نإ حصي :امهدنعو «لطبيف «ةيكذلاو

 نوم الا وهو تادا ةضخلاب اميري قق هال اغ داو: لكل عسي ل .اذإ ام

 امهدنع ددعتت ةقفصلا نأ :فالخلا ئيعمو «لطبيف داسفلاو ةحصلاب اهفصو نكمي الف «ةدحتم ةقفصلا نأ :هلو

 يف دمحأو «دحاو لوق يف يعفاشلا لاق هبو «ىرحألا ىلإ امهدحأ نم داسفلا يرسي الف «نمثلا ليصفت درجمم

 (حتف ءئيع) .نمثلا ليصفت عم عيبلا ظفل رركت نم ةقفصلا ددعتل دبال :هدنعو «ةياور

 وأ «هريغ دبعو هدبع نيب عمج وأ ءربدمو دبع نيب عيبلا يف عمج ول يأ «بترم رشنو فل هيف :خلإ نقلا يف حص
 يف حصو «هريغ دبعو هدبع نيب عمج اميفو «ربدملاو دبعلا نيب عمج اميف دبعلا يق عيبلا حص «فقوو كلم نيب عمج
 امل كلذ هدارم ناك ول ذإ ؛ذوفنلا نودب داقعنالا ال ذوفنلا ةحصلا نم دارملاو .ءفقوو كلم نيب عمج اميف كلملا

 ذإ ؛"كلملاو دبعلا يف حص" :لوقي نأ رهظألا ناكو «فوقوم ريغلا دبع عيب ذإ ؛كلملاو دبعلاو نقلا ىلع راصتقالا حص

 - ؛كلذ روصتي الو ؛عومجملا دقعلا لحم نأل ؛لكلا يف حصي ال :رفز لاقو «باتكلا يف نقلا ظفلل ركذ ال



 دسافلا عيبلا ماكحأ 0 عويبلا باتك

٠ 

 دسافلا عيبلا ماكحأ نايب يف

 5 لام هيضوع نم لكو «عئابلا رمأب دسافلا عيبلا يف عيبملا يرتشملا ضبق اذإو
 لاحلل واولا

 دسفيف ءلالا ف دقعلا ةحصل اطرش هيف دقعلا لوبق لعج دقو «بتاكملاو دلولا مأك هوحنو ربدملا يف ةيلحلا ءافتنال =

 تحت لدي هوحنو ربدملا نأل ؛نمثلا لصفي مل اذإ :امهو ءاقلطم ةفينح يبأل نيلصفلا نيب قرفلاو ءلوألا لصفلاك
 هوحنو رحلا لوألا لصفلا يفو «دسفم ريغ وهو ءءاقبلا ةلاح امهيلع نمثلا مسقيف «هقح يف عيبلا ضقني مث «عيبلا
 ءدقعلا دنع نمشلا ةلاهجل ؛زوجي الف ءادتبا ةصحلاب اعيب ناكل «هيلإ مض اميف عيبلا زاح ولو ءالصأ عيبلا يف لحدي ال
 طورشلاب لطبي ال حاكنلا نأل ؛ةلمج امهيلع دقعف «ةمرحلا اهيلإ مض اذإ اميف ةللحلا حاكن زوجي ثيح حاكنلا فالخب

 ول يضاقلا نأ :عيبلا يف لحدي ريغلا دبعو بتاكملاو دلولا مأو ربدملا نأ ىلع ليلدلاو «رهملا ةلاهجب الو «ةدسافلا

 امنإو «هالوم ةزاحإب ريغلا دبع يقو «حصألا يف هاضرب ذفني بتاكملا يفو «ذفني دلولا مأو ربدملا عيب زاوجب ىضق

 .مهسفنأ مهقاقحتسال ؛لوحدلا دعب دقعلا نم نوحرخب

 ول امك راصف «فقولا ىلع دقعني ال عيبلا نأل ؛كلملا يف دسفي :ةياور يف «ناتياور هيفف :فقولاو كلملا يف امأو

 عابي ال هنأ ريغ «لاومألا عافتنا هب عفتني اذهلو ءلام فقولا نأل ؛كلملا يف زوجي هنأ حصألاو ءدبعو رح نيب عمج

 ديقو «هوحنو ربدملاك هيلإ مض اميف دقعلا داسف بحوي ال كلذو ءافيعض داسفلا راصف «هب ءارقفلا قح قلعت لحأل

 يلو «هيلإ مض اميف عببلا لطبيف لامه سيل رماعلا دجسملا نأل ؛كلملا ىلإ دجسملا مض ول امع زارتحالل فقولاب
 دجاسملاو رباقملا نأل ؛كلملا يف ةحصلا حصألا «دحجاسملاو رباقملا نم اهيف ام نئتسي ملو ةيرق عاب ول :"طيحما"

 (يفاك «حتف «ئيع) .لكلا يف لطبيف «لاملا ريغو لاملا دقعلا يف عمج هنأل ؛حصي ال :ليقو «ةداع نيثتسم

 امو عويبلا نم هركي اميفو «عيبملاو نمثلا يف يرتشملاو عئابلا تافرصتو دسافلا عيبلا ماكحأ نايب هيفو :لصف
 دي يف عيبملا كله نإ هنأ :لطابلا عيبلا مكح «رثؤملا عبتيف هرثأ ءيشلا مكحو ٤۲/۲١[ :قئاقحلا رمو] ةي ال

 هراتحاو «لثملا وأ ةميقلاب انومضم :ضعبلا دنعو «يرتشملا ىلع نامض الف «ةنامأ كلهي :ضعبلا دنعف يرتشملا

 ؛بصغلا هباشف هسفنل هضبق هنوكل ؛حيحصلا وه هنأ :ةينقلا ينو «ةثالثلا ةمئألا لوق وهو «هريغو يسحرسلا
 (حتف «ئيع) .ءارشلا موس ىلع ضوبقملا نم الاح ندأ نوكي ال هنألو
 (ييع «ط) .ضبقلاب كلملا ديفي ال هنإف لطابلا عيب نع هب زرتحاو ريزنخلاو رمخلاب عيبلاك :دسافلا عيبلا
 (ئيع «ط) .الصأ كلملا ديفي ال نذإلا ريغب ضبقلا نأل ؛ةلالد وأ احيرص هنذإب يأ :عئابلا رمأب

 كلملا ديفي ال عيبلا لطب لام ريغ امهدحأ ناك ولف :لام (نيع) .عيبملاو نمثلا امهو عيبلا يضوع يأ :هيضوع

 (ييع «ط) .ضبقلاب



 دسافلا عيبلا ماكحأ ۳٣۹ عويبلا باتك

 0 بهي وأ «يرتشملا عيبي ي نأ الإ هُحسف امهنم لكلو «ةتميقب عيبملا كلم

 يرتشملا ضبق اذإ يأ [(سم «نيع) .لاثمألا تاوذ يف هلثكو «ميقلا تاوذ يق ضبقلا موي] :هتميقب عيبملا كلم

 كلملا نأل ؛"ضبق" :هلوقب ديقف «هتميقب عيبملا كلم ءلام نيضوعلا نم لكو «عئابلا رمأب دسافلا عيبلا يف عيبملا

 ولو كلملا ديفي ال هنإف «لطابلا نع زارتحالل ؛"دسافلا عيبلا"ب ديقو «ضبقلا نودب دسافلا عيبلا يف تبثي ال

 ؛"عئابلا رمأب" :هلوقب ديقو «دقعلا هيضتقي ال طرشب وأ «ريزنخلاو رمخلاب عيبلاك دسافلا عيبلاو «ضبقلا هب لصتا

 ام عيبملا ناكو «هدعب وأ «قارتفالا لبق ناك نأب ايرضارمألا ناك ءاوس كاللا كيفي ال هرم ودي: ضيق ول هنأل

 «هكلمب مل هترضحب نكي مل نإف «عئابلا ةرضحب دقعلا بيقع هضبقي نأ وهو «ةلالد رمألا ناك وأ «ضبقلاب كلم

 .اقلطم كلملا ديفي هنإف حيرصلا فالخب

 كلما تبثي ال ءرحلاو مدلاو ةتيلاك ًالام نيضوعلا دحأ نكي مل نإ هنأل ؛"لام هيضوع نم لكو" :هلوقب ديقو
 ةياور وهو «نمضي :ةثالثلا دنعو «ضباقلا ىلع نامض ال كله ول يح هدي يف ةنامأ عيبملاو ًالطاب عيبلا نوكيو

 ؛فلتلا موي ةميق ربتعي :دمحم دنعو «هنامض يف لخد ضبقلاب عيبملا نأل ؛ضبقلا موي ةميقلا يق ربتعملاو ءانباحصأ نع

 عمو ةروص هل ًالثم هنوكل ؛لدعأ وه ذإ ؛هلثم هكلم ًايلثم ناك نإو ءايميق عيبملا ناك اذإ اذهو «هيلع ررقتي هب هنأل
 .هيلع عئابلا طيلست مكحب ةصاخ فرصتلا اهيف كلم امنإو «نيعلا كلمي ال :قارع خياشم لاقو «حصألا وهو

 خسني يهنلا نألو «كلملا ةمعن هب لانت الف ءروظحم هنأل ؛هضبق نإو فرصتلا الو نيعلا كلمي ال :يعفاشلا لاقو

 هلهأ نم ردص عيبلا نكر نأ :انلو «ةتيملاب عيبلاك راصو «ضبقلا لبق هديفي ال اذهلو ءامهنيب فانتل ةيعورشملا

 هب لصتا ام روظحملا امنإ كلما ةمعن لانت هبو «عورشم عيبلا سفنف «هداقعناب لوقلا بحوف «هلحم ىلإ ًافاضم
 (ةيانع تف ؛ئييع).نكرلا مدعناف لا, تسيل ةتيملاو ؛داسفلا ريرقت رادم ضبقلا لبق كلملا توبث مدعو ءافصو
 امك "ىلع" نعم. ماللاف ,داسفلل ًاعفر ضبقلا لبق هخسف امهنم دحاو لك ىلع بجي يأ :هخسف امهنم لكلو

 يأ رخآلا نم رضحمب خسفيف «ءاضقلا طرتشي الو «هفلخي هثراوو (۷:ءارسإلا) «اهلف كام ناو :ىلاعت هلوق يف
 ناك نإف ءضبقلا دعب امأو «هملع نودب مزلي الف «هبحاص ىلع خسفلا مازلإ خسفلا يف نأل ؛ال مأ يضر «هملعب

 هدايا هرج انااا جينا وي ايبا ديس را كلا يروا حسم ناب طل يام و دجل

 دمحم دنع رخآلا نود طرشلا ةعفنم هل نمل خسفلا قحف ؛لوهجم لحأ ىلإ عاب نأب دئاز طرشب ناك نإو

 (حتف «ئيع) .لكلا يف هبحاص ملعب هخسف امهنم لكل :امهدنعو
 يلا تافرصتلا يف عورش [(نيع ءط) .خسفلا لبق دسافلا عيبلاب هارتشا يذلا ءيشلا] :يرتشملا عيبي نأ الإ

 عنتميف «خسفلا لبق دسافلا عيبلاب هارتشا يذلا عيبملا يرتشملا عيبي نأ :اهنمف «ةيلوقلا تافرصتلا مدقو «خسفلا عنمت

 :دويقب ليقم :هنكل (هتح احل مدقم ديعلا قحو ؛عرشلا قحل لوألا ضقنو «يناثلاب دبعلا قح قلعتل ؛هعيب دعب خسفلا

 -  .خسفلا عنتمب : مل ًادساف ناك ولف ءاحيحص يناثلا عيبلا نوكي نأ :يناثلا .طرش رايح هيف نوكي ال نأ :لوألا



 دسافلا عيبلا ماكحأ ماي عويبلا باتك

 تا اكو د ES ر «ينبي وأ ررحي وأ

 ا اهاضقف «مهارد ا ىلع ا 0 ل ال حب
 يعدملا مهاردلا يأ رخآ صخش يأ صخش نيعتي عيبم يف حبر ام تيب" 0

 نأب هملسيو عيبملا يرتشملا بهي نأ :اهنمو لوول اضفنا ناك ها قلقا اب ليغ نھ رک ذا ةققلاقلإ دق

 لثمو «ررحي نأ :اهنمو «عيبملاب ريغلا قح قلعتل ؛هنهر وأ هب قدصت ول كلذكو «لحرل هبهوف الثم ًادبع ناك
 .داليتسالاو ةباتكلاو «ريبدتلا نم هعباوت ريرحتلا

 لبقي ًافرصت ناك ءاوس «دادرتسالا يف عئابلا قح اهب عطقني «هيف ةذفان اهلك يرتشملا تافرصت نأ :لصاحلاو

 حاكنلاو «رذع ءارشلا داسفو «رذعلاب خسفت فيعض دقع ةراحإلا نأل ؛حاكنلاو ةراحإلا الإ هلبقي الوأ خسفلا

 كلذك خسفلاو «ةبقرلا كلم ىلع دري عيبلاو «ةعفنلا ىلع هدوروب ةراجإلاب اهبش هل نأل ؛عيبلا خسف عنمب ال

 يقو «لاح ىلع حاكنلا نوكيو «عئابلا ىلع دريو «خسفيف «ةبقرلا ىلع خسفلا عنمي ال «ةعفنملاب جوزلا قح قلعتف
 (ةيانع «حتف «نييع) .دادرتسالا قح عطقني تافرصتلا نم امهادع ام

 نم دارتسالا قح عنمي اميف رف [(ييع) ا ٤ تافرصتلا هذهف «هيف ئبف اراقع ناك نأب] :ينبي وأ
 قح عطقنيو اهتميق هيلع ءادحسم اهذختا وأ ادساف ءارش اهارتشا راد يف يرتشملا ئب ول يأ .ةيسحلا لاعفألا

 قح نأل ؛اهبحاص ىلع رادلا دريو ءانبلا علقي لب «دادرتسالا قح عطقني ال :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع دادرتسالا

 قح «عئابلا قح فالخب «ثروي الو «ريخأتلاب لطبيو ءءاضقلا ىلإ هيف جانحي هنأل ؛عئابلا قح نم فعضأ عيفشلا

 هب دصقي امم وهو «عئابلا طلستب لصح ءانبلا نأ :هلو ؛ىلوأ عئابلا قحف ءءانبلاب لطبي ال هفعض عم ةعفشلا

 عيب طقسي ال اذهلو ,طيلستلا هنم دحوي مل هنأل ؛عيفشلا قح فالخب «عيبلاك دادرتسالا يق هقح عطقنيف «ماودلا

 لب «دادرتسالا قح عطقني ال ةثالثلا ةمئألا لصأ ىلعو «سرغلا فالخلا اذه ىلعو «هئانبب اذكف «هتبهو يرتشملا

 (حتف «ئييع) .تافرصتلا هذهي عئابلا درتسي
 ةراجإلا اذه ىلعو «نيضوعلا ضبق دعب اخسافت اذإ زئاجلاب دسافلل ارابتعا خسفلا دعب :خلإ عيبملا عنمب نأ هلو

 مدقيو نيعلا نم هدي يف ام. قحأ نمترملاو رجأتسملاو يرتشملاف نهارلا وأ رحؤملا وأ عئابلا تام نإو «نادسافلا نهرلاو

 نم يأ «"هنم نمثلا ذحأي ىح" :هلوقو .ءامرغللف لضف امف نيدلا ردقب نومضم نهرلا نأ الإ «هئامرغو هزيهحب ىلع
 وهو دسافلا عيبلا يف مهاردلا نيعتل ؛هنيع ذحأ امئاق ناك نإف «نهرلاك هب اسوبحم ريصيف «هب لباقم عيبملا نأل ؛عئابلا
 (حتف) [4 4/١ :قئاقحلا زمر] .هلثم ذحأ اكلهتسم ناك نإو «بصغلا ةلزنمب هنأل ؛حصألا

 لح ءامهنم دحاو لك حبرو «ريناندلاو مهاردلاك نيعتي ل ام نييعتلاب نيعتي اعيش ىرتشا ول يأ :خإ عئابلل باطو
 قلعتي الو هيف ثبخلا نكمتيف نيعتي اع. قلعتي دقعلا نأل ؛عيبملا يف حبر ام يرتشملل لحي ملو «نمثلا يف حبر ام عئابلل

 = ثبخلا يف اذهو هب قدصتلا بحي الف هيف ثبخلا نكمتي الف «ةمذلا يف هلثم بجي لب «نيعتي ال اع. يناثلا دقعلا



 عويبلا نم هركي ام م.م عويبلا باتك

 .هحبر هل باط هيلع ءيش ال هنأ اقداصت مث
 هيلع ىعدملا هيلع ىعدملاو يعدملا

 LS AES CES NESE SSS «هریغ موس ىلع موتسلاو شجتلا

 اهيرحت هركو يأ

 لمشي هنإف «نمتؤملا اهيف ناح اذإ تانامألاو بوصغملاك كلملا مدعل ثبخلا ناك نإو «كلملا داسفل نوكي يذلا =

 قدصت حبرو دقنلا وأ ضرعلا يف فرصت اذإ بصاغلاو عدوملاك «دمحمو ةفينح يبأ دنع نيعتي ال امو نيعتي ام

 (حتف «ئيع) .امهدنع حبرلا

 ىعدا ول يأ :هحبر هل باط (يع) .يعدملا ىلإ اهادأ يلا مهاردلا كلت نم «هيلع ىعدملا ىلع يأ :هيلع ءيش ال

 مث ؛حبرو هيف ضباقلا يعدملا فرصتو «يعدملا ىلإ لاملا هيلع ىعدملا ىضقف ءالام رخآ صخش ىلع صخش

 «هكلمف الوأ امهقداصتب بجو نيدلا ذإ ؛كلملا داسفل ثبخلا نأل ؛حبر ام يعدملل لح «هيلع نيد ال هنأ اقداصت

 مث يرتشملا هقتعأف ةيراجب ادبع عاب ول هنأ ىرت الأ كولم قحتسملا لدبو «هيلع نيد ال هنأ قداصتلاب رهظ مث

 (حتف «يبيع) .لطبل كولم هن أ الولو ءدبعلا يف قتعلا لطبي ال ةيراحلا تقحتسا

 رحآلا كاريل ؛اهءارش ديرت ال تنأو اهنمث نم ديزأب ةعلسلا ماتست نأ وهو «ميحلا نوكسبو نيتحتفب] :شجنلا

 داسف يف هنم الاح ىوأ هنأل ؛هرحأو «ةيعيرحت عضاوملا هذه يف ةهاركلا نوكل ؛دسافلاب هقحلأ [(سم) .هيف عقيف

 اذإ ام ىلع لومحم هتهاركو ءاحيحص ناكف ةحصلا طئارش يف الو دقعلا بلص يف ال نعمل هيف داسفلا نأل ؛دقعلا

 .اهتميق غلبت نأ ىلإ ديزي نأب سأب ال صقن امءاهبلط نإف اهتميقب اهبلطي بلاطلا ناك

 ملسمو يراخبلا هاور «"اوشحانتي نأو «يدابلل رضاحلا عيبي نأ ىف اكتلع هنأ" :هدذ ةريره وبأ ىور ام هتهارك هحوو

 حيبق عادخلاو ,عادخ وهو «نمشلا نم ديزأب هيف لحر عاقيإل ببس كلذ نألو ٤٤/١[ :قئاقحلا زمر] .دمحأو

 (ةيانع «حتف) .اهوركم ناكف «عيبلا اذه رواج

 ملسمو يراخبلا هاور «"هريغ موس ىلع موسي الو «هيخأ ةبطخ ىلع لحرلا بطخي ال" :اكتفع هلوقل :خإ موسلاو
 حنج اذإ هركي امنإو «ريفنتلا ةدايزل لب اديق سيل ثيدحلا يف خألا ركذو ءانمأتسم وأ ايمذ ريغلا ناك نإو «دمحأو

 هيرتشي نأ هريغل سأب الف .هب ضري ملو «هبلق حنجي مل اذإ امأ «يرتشملا هامس يذلا نمشلاب عيبلا ىلإ عئابلا بلق
 "ديزي نم عيب اسلحو احدق عاب التفع هنإ" :هذ سنأ لاق دقو «هب سأب الو ."ديزي نم عيب" اذه نأل ؛هنم ديزأب

 (حتف) ٤٥/۲([ :قئاقحلا زمر] .هيلإ ةسام ةحاحلاو ؛ءارقفلا عيب ب هنألو «يذمرتلاو دمحأ هاور

 هعيب لطبيو «هيلع ديزيف «دقعلا الإ قبي لو امهنيب نمثلا رقتسيف عيبلاب نادقاعتملا يضري نأ وهو :هريغ موس ىلع

 (ييع ءط) .هئارش ةدارإل



 عويبلا نم هركي ام م. عويبلا باتك

 ديزي نم عيب 2 ,ةعمجلا اذا دنع عيبلاو يدابلل رضاخلا عيبو.بلجلا ةلتو

 امرت هركو يأ اهبرحت هركو يأ اهيرحت هركو يأ

 ا دوك الم اع وللا دج ليج :بلجلا ىقلتو

 نأ لمتحيو «مداخلا عمج مدخلاك بلاجلا عمج نوكي نأ لمتحيو «نادلبلا ا ل2 نال هلل نبيع

 هلبقتسي نأ هركيف ةماعلا قح هب قلعت دلب نم برق اذإ بولحجناف ءروشنملا نعم. رشنلاك بولحملا نعم. نوكي
 .هئارش نع ةماعلا عنمبو هيرتشيو ضعبلا

 نيدراولا ىلع رعسلا رسأ اذإ الإ «هركي ال هنإف هلهأب رضي ال ناك نإو ءدلبلا لهأب رضي ناك اذإ هركي امنإ اذهو

 ا عل :لصاحلاو «هركي ذئنيحف هب نيلماع ريغ مهو رصملا رعس نم صخرأب مهنم ىرتشاو

 يف دوعسم نبا لوقل يقلتلا ةهاركو ءال الإو هرك دلبلا لهأب رضو سبلي مل نإو ءال مأ دلبلا لهأب رض اقلطم

 (حتف «ييع) .ملسمو يراخبلا هاور ءارشلا يأ عيبلل بلحلا ىقلت نع ىم جلع هنإ
 عبي الو «نابكرلا اوقلتت ال" : هللا لوسر لاق :لاق هنأ ام سابع نبا نع يور امل :يدابلل رضاحلا عيبو
 يأ «يدابلا راسمس رضاحلا نوكي ال :لاقف ؟"دابل رضاح عبي ال" :هلوق نعم ام :سابع نبال ليقف ؛"دابل رضاح

 تقولا دعب هبناج نع اهعيبيل رضاحلا اهذخأيف «ةعلسلا يدابلا بلجي نأ :هتروصو ءملسمو يراخبلا هاور ءًالالد

 .بلجلا تقو دوحوملا رعسلا نم ىلعأب
 رصملا لهأ نم هعيبي ال وهو ءطحق يف رصملا لهأو ماعط هل ناك اذإ لحرلا نأ :هتروص :"يواحطلا حرش" يفو

 نإو «زوجي الف كلذب نوررضتي رصملا لهأو «لاغ نمثب ةيدابلا لهأ نم هعيبي نكلو ءاوعسوتي نح طحق يف

 [40/؟ :قئاقحلا زمر] .مهنم هعيبب سأب الف ءكلذب نورّرضتي ال اوناك

 ميلا اوُرَذَوظ :ىلاعت هلوقل [(يئيع) .هب سأب الف نايشمي امهو اعيابت اذإ الإ لوألا] :ةعمجلا ناذأ دنع عيبلاو
 لاق اذهلو («:ةعمجلا هللا ركذ ىلإ اًوَعْساَف :هلوقب هب هللا رمأ يذلا يعسلا بحاوب ًالالخإ هيف نأل (9:ةعمجلا)

 يف هزوج نمف ءاقلطم عيبلا نع ىف دق ىلاعت هللا نأل ؛لكشم اذهو هب سأب الف نايشعب ام*و اعيابت ول :رسيلا وبأ

 عيبلا ميرحت يف ربتعملا ناذألاو هيلع اع ا نم اما صخب دقو زوج ذاق حيت وهو ءاصيصخت نوكي هوجولا ضعب
eاهيف سيل ةيآلا نأ ملعا مث .الصأ عيبلا دقعني ال :دمحأو كلام دنعو «راتخملا ىلع لاوزلا دعب عقو اذإ  

 (حتف «ييع) .يهنلا ىلع رمألا قلطأ هنع يهنلل امزلتسم هكر تب رمألا ناك امل نكل «عيبلا كرتب رمألا هيف امنإو «يف

 (ةيانع) .ديزي نم عيب ًاسلحو احدق عاب 5 هللا لوسر نأ ه سنا نع يور امل :ديزي نم عيب ال

 نيبطاخم ريغ رافكلا نأل ؛رفاكلا فالخب ةراجتلا يف هل انوذأم وأ ًابتاكم وأ ناك ًارح ىلسملا نعي :قرفي الو

 ءاهدلوو ةدلاولا نيب قرف نم ك هللا لوسر نعل :لاق ىسوم يبأ نع درو دق ذإ ؛عنملا يف ةغلابم يفنلاب ربع «عئارشلاب

 .ةيصو وأ ةمينغ وأ ثاريم ةمسق وأ ةبه وأ عيبب قيرفتلا دارملاو .يطق رادلاو هجام نبا هاور هيحخأو خألا نيبو



 عويبلا نم هركي ام م.ه عويبلا باتك

 .نيجوّرلاو نيريبكلا فالخب .هنم مرحم محر يذو ريغص ن

 هذهو «رفاك رخآلاو ملسم امهدحأ وأ ءاملسم وأ ًارفاك ءاريبك وأ اريغص ناك ءاوس :هنم مرحم محر يذو
 مألاو «نبالاو بألا لثم «ةيمرحم اب ةدبؤم هيف ةبارقلا تناك ام مرحلا محرلا يذب دارملاو ,غولبلا ىلإ دتمت ةهاركلا

 ول يح «هکلم يف امهعامتحا نم دبال مث «مرحم ريغ بيرق الو «بيرق ريغ مرح هيف لحدي الف «نيوخألاو «نبالاو
 قحتسم قحب قيرفتلا ناك ول كلذكو كلما قرفتل امهدحأ عيبي نأ هل ءريغصلا هنبال رخآلاو «هل امهدحأ ناك

 ءدالولا ةبارق يف عيبلا دسفي هنأ فسوي يبأ نعو «بيعلاب هدرو «نيدلاب امهدحأ عيبو «ةيانجلاب امهدحأ عفدك هيلع

 .ةثالثلاو رفز لاق هبو ءانيور امل عيمجللا يف دسفي هنأ هنعو ءاهريغ يف زوحيو

 قيرفت عنم يف درو صنلا نأل ؛امهقيرفت هركي ال هنإف ءال وأ نيريغص اناك ءاوس :نيجوزلاو نيريبكلا فالخب

 نأ زوحي الو ءامهقيرفت زوجيف «هيلع صوصنملا نعم يف اسيل ناجوزلاو ناريبكلاف «هنم مرحم محر يذ نع ريغص
 :ةلالدلاب هريغ هب قحلي الف «سايقلا فالح ىلع درو صنلا نأل ؛ةلالدلاب هيلع صوصنم اب ًاقاحلإ عنملا امهيف تبثي

 ةيرامب ىرست ثيح امهنيب ك قرفف «نيتحأ اتناكو نيريسو ةيرام ك هل ىدهأ يطبقلا سقوقملا نأ حص دقو
 (حتف (ئيع) .دمحم افالح ناسحل ىرحألا ىطعأو



 ةلاقإلا باب م5 عويبلا باتك

 ةلاقإلا باب
 اهماكحأ اقا م س

 OES ]| 0 ا قح يف خسف يه
 عيبلا ةلازإ ةلاقإلا ي

 عفر :ةغللا ف يه [(ْييع) .عفرلاو علقلا هانعمو يئاي فوجأ وهو «ةلاقإ ليقي لاقأ نم ردصم وه] :ةلاقإلا باب

 ةلازإ يأ بلسلل هيف ةزمملاو «لوقلا نم قتشم :ليقو «يئاي وهو «دقعلا عفر نع ةرابع :عرشلا فو «طاقسإو
 اذهو ءروجلا لازأ يأ طسقأو هاوكش لازأ اذإ "ىكشأ" ك «عيبلا نم امهنيب ىرج ام وهو «لوألا لوقلا

 :لاقي لوقلا نم ًاقتشم ناك ولو ای هنيع نأ ىلع لدي اذهف - رسكلاب - عيبلا تلق :لاقي هنأل ؛طلغ قاقتشالا
SEETلاقأ ةه اها لاقأ نم" :#تلع هلوقل ؛اهيلإ بودنم يهو ءاليق عيبلا هلاق :ًاضيأ  

 وهو «دمحم دنع عيبلاك نييضام نيظفلب لوبقلاو باجيإلا :اهنكرو «عيبلا يه ةعيبلاو ."ةمايقلا موي هترثع هلا
 .نيدقاعتملا اضر اه طرتشيو «نيبناجلا دحأ نم ولو «يطاعتلاب دقعنتو «راتحملا

 ةدايز خسفلا عنمت يلا ةدايزلاو ءامه افالح حصت مل «خسفلا عنمت ةدايز داز ولف «خسفلل الباق لحم ا ءاقب طرتشيو

 طرتشيو «سلجا داحتا طرتشيو «رمثلاو دلولاك ةدلوتم ةلصفنمو «ةطايخلاو غبصلاك لصألا نم ةدلوتم ريغ ةلصتم

 (حتف «ئيع) .نمثلا ضبق لبق يرتشملل نمشلا عئابلا بهي ال نأو «هتلاقإ ف فرصلا يلدب ضبق
 تدلو نأب ًاخسف اهلعح نكمي ال نأ الإ ءةفينح يبأ دنع ضبقلا دعب ثلاثلا قح يف ديدح عيبو :ڂإ خسف يه

 ناك نأب اعيب اهلعح رذعت نإف ءديدحج عيب ةلاقإلا :فسوي يبأ دنعو «هلاح ىلع عيبلا ىقبيو ةلاقإلا تلطب «ةعيبملا

 ىلع هضبق لبق لوقنملا يف الياقت نأب ًاخسفو اعيب لعجي نأ نكمي ال نأ الإ ءاخسف لعجيف هضبقي ملالوقنم عيبملا

 يلام ضوعب نيبناجلا نم كيلمت ةلاقإلا نأل ؛لوألا عيبلا ىقبيو «ةلاقإلا لطبتف «لوألا نمثلا سنج فالح

 ددجتيو «بيعلاب دريو «عيبملا كالم لطبت اذهلو ؛ةدرحملا ظافلألا نود يناعملل ةربعلاو «عيبلا وهو «يضارتلاب

 نأ ماماللو «هلمتحت وأ هل ةعوضوم اهنأل ؛اخسف لعجتف ءرذعت اذإ الإ عيبلا ماكحأ هذهو «ةعفشلا قح ةلاقإلاب

 ' عفرلاو خسفلا نع ئبنت ةلاقإلا

 ءادتبا هب دارأ ول اذههلو «رذعتلا دنع هيلع لمحتل الصأ دقعلا ءادتبا لمتحت الو «هتقيقح ىلع لمحي نأ :مالكلا يف لصألاو

 رمأ ثلاث قح يف ًاعيب هنوكو «هدض لمتحي ال ظفللاو «هدض هنألو حصل عيبلل ًالمتحم ناك ولو «حصي ال دقعلا

 امهتيالو مدعل ؛امهريغ قح يف هيلع لمحف «ةغيصلا ىضتقع ال «كلملا وهو عيبلا مكح لثم هب تبثي هنأل ؛يرورض
 عضو ظفللا نأ :دمحمل ءلطبتف نكمي ال نأ الإ ءًاعيب لعجنف اخسف اهلعج رذعت اذإ الإ «خسف يه :دمحم لاقو «هيلع
 ظفلب تعقو اذإ اميف وه امنِإ فالخلاو «عيبلا وهو ,هلمتحم ىلع لمحي رذعت اذإو «هاضتقع. لمعيف «عفرلاو خسفلل

 لاقو ءاعامجإ اعيب تناك عيبلا ظفلب تناك اذإو ءاعيب نوكت ال اهنإف ءكرتلا وأ درلا وأ خسفلا ظفلب امأ «ةلاقإلا

 = «لاح لكب عيب يه :ةياور يف دمحأو كلام نعو «لاح لكب لكلا يف خسف يه :ةياور يف دمحأو كلامو رفز



 سنجو بيعت الب لقألاو رثكألا طرشو .لوألا نمثلا لثع. حصتو «ثلاث قح
 ةلاقإلا 8-0 يأ

 O ODE OE .لوألا نمغلا همزلف ا

 حصي ال هنأ الإ ةدسافلا طورشلاب ةلاقإلا لطبت ال :لئاسم يف رهظت نيدقاعتملا قح يف ًاخسف اموك ةدئافو =

 يرتشملا ريغ نم هعاب ول ام فالخب «هنم هبهو ول اذك و ءزاج ضبقلا لبق اهدعب ايناث هنم عيبملا هعاب ولو «طورشلاب اهقيلعت
 در هيلعو «زاج ليك ريغ نم اهدعب هضبقف اليكم عيبملا ناك ولو ءامهريغ قح يف دیدح عیب هنأل ؛زوجي ال ثيح

 سفنب تبثي ام وهو «دقعلا تابجوم نم وه اميف اذهو «لئاسم سمح هذهف .ةلطاب هريغ ةيمستو «لوألا نمثلا
 ءاضيأ نيدفاعتملا قم ا ر هيف ةلاقالاف تلقا زر, طرب بجو لب ءاهنم نكي م اذإ امأ ءهطرش ريغ نم دقعلا

 .لكلا قح يف ًاخسن رفز اهلعجو «ةثالثلا قافتاب ثلاث قح يف ًاعيب اهوكو
 ىضقي «ملس عيفش هلو ءاراقع عيبملا ناك اذإ :اهنم ًاضيأ لئاسم سمح يف رهظت ثلاث قح يف ديدحلا عيبلا ةدئافو
 ول :اهنمو «درلا هل سيل «هعئاب دي يف ناك بيع ىلع علطاو ءالياقت مث رحآ نم هعاب ول :اهنمو «لياقتلا دعب ةعفشلاب

 ةبه عيبملا ناك اذإ :اهنمو ءلوألا نمثلا نم لقأب لوألا عئابلا نم هعيب هل زاح الياقت مث هعاب تح «نمثلا هيلإ دقني مل

 «يرتشملا ةلزنمب بهاولا قح يف عئابلا نأل ؛اهيف عجري نأ بهاولل سيلف ءالياقت مث رخخآ نم هعابف ءعئابلا دي يف

 يدي يف كلهف «ضرعلا درتساو ءءاضق ريغب بيعب هدرف «ةمدخلل ًادبع لوحلا دعب ةراجتلا ضرعب ىرتشا ول :اهنمو
 (حتف «ئيع) .ةلاقإ ءاضق ريغب بيعب درلاو «ريقفلا وهو «ثلاث قح يف ديدح عيب هنأل ؛ةاكزلا طقست مل

 (ٰييع) .لوألا نمثلا نم لقألا طرشو يأ :لقألاو (نيع) . .ةفينح يبأ دنع عيفشلاك ضبقلا دعب :ثلاث قح يف

 طرشو يأ :رخآ سنجو (ينيع) .يرتشملا دنع عيبملا بيعت نودب لقألا طرشو ؛"لقألا"ب قلعتم يأ :بيعت الب
 (ييع) .مامإلا دنع لطاب يأ ةثالثلا طورشلا نم لكل ربح :وغل (نيكسم «ط) ."رثكألا" ىلع فطع ءرخآ سنح ٠

 ءاحخسف مامإلا دنع ةلاقإلا تناك امل هنأل ؛رخآ اسنج وأ لقألا وأ رثكألا طرش ءاوس لاح لكب :لوألا نمغلا

 مهرد فلأب ادبع عاب اذإف ءالطاب لوألا نمثلا فالح طارتشا ناك ءدقعلا هيلع دري ام نيع ىلع دري خسفلاو
 نو ا نيم كد وو ءاضبا فلاب تحض ام نوم كلاب اا ناو كفل تلا د و

 سمخب تحص بيع هلخد نإو «ةئام سمخ ركذ لطبيو «فلأب تحص بيعتي مل هلاحب عيبملاو ةئام سمخب الياقت

 «هنم رثكأ صقني نأ زوجي الو «بيعلاب تاف ام ةصح ردقب ناصقنلا نوكي نأ طرشب بيعلا ءازإب طوطحملاو «ةئام

 .ةفينح يبأ دنع اوغل رخآ سنحو لقألاو رثكألا طارتشا نوكو
 طارتشا يفو «دمحم دنع خسفلا رذعتلو «فسوي يبأ دنع لصألا هنوكل ا نوكي ةدايزلا طرش يف :امهدنعو

 نإ وهو «نمثلا ضعب نع توكس هنأل ؛لوألا نمثلاب اخسف نوكي :دمحم دنعو «فسوي يبأ دنع كلذك لقألا

 - نمثلاب خسف وهف «لوألا نمثلا سنح ريغب الياقت ولو «هضعب نع تكس نإ اذكف ءاخسف ناك هلك نع تكس



 ةلاقإلا باب ۳۰۸ عويبلا باتک

 oe r ا عيبلا كالهو ,ةلاقإلا علم هي نمثلا كالهو

 لوألا نمثلا فالخ طرش نأ :لصاحلاو ءاعيي نوكي امهدنعو ءرحآ سنج ركذ وغليو :ةفينح يأ دنغ لوألا =
 :فسوي يبأ دنعو «نيدقاعتملا قح يف ًاخسف اهنوك نم هدنع يه ام ىلع ةلاقإلا ىقبتو ءاقلطم مامإلا دنع وغلي

 طارتشا يفف «لصفي :دمحم دنعو «عيبلا ىلع اهلمح نم هدنع اهيف لصألا وه ام ىلع ىقبتو ءاقلطم وغلي ال
 «عيبلا ىلع لمحتف ءرذعتلل ؛خسفلا ىلع اهلمح نم هدنع اهيف لصألا وه امع جرختف «وغلي ال رخآ سنجو رثكألا
 (حتف «ئيع) .نمثلا ضعب نع ًاتوكس هنوكل ؛خسفلا ىلع اهلمح رذعتي ال لقألا طارتشا يقو
 (حتف) ٤۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .هنيعت مدعل نمثلا نود عيبملا وهو «هيلع دوقعملاب لب نمثلاب سيل دقعلا مايق نأل :خلإ عنمب ال
 نأل ؛نمثلا نود عيبملاب عيبلا مايقو «لاحم مودعملا عفر ذإ ؛عيبلا مايق يعدتسي عيبلا عفر نأل ؛ةلاقإلا ةحص : عني

 نكي مل نإو «دقعلا زاح اذهلو ءفصولا ةلزنمب هنإف «نمثلا فالخب عيبلا دنع هدوحو طرش اذهلو «عيبملا وه لصألا

 مث ءاضباقتو دقعلل امهنم دحاو لك نيعتي امم نيعب انيع اعيابت اذإ :هتاحيضوتو «لوصألا يف فرع امك ًادوحوم

 نإ هلثم وأ ءايميق ناك نإ كاللا ةميق يرتشملا ىلعو «ةحيحص ةلاقإلاف ءالياقت مث «هيرتشم دي يف امهدحأ كله

els OEدع حلا ف نو محا  

 امك نيد وأ نيع نمثب دقعلل نيعتي امم انيع ىرتشا ولو ءامهدحأ كله مث نامئاق امهيلع دوقعملاو ءالياقت ول اذكو

 ينزولاو يليكلاو سولفلا كلذكو «تالدابملا يف نانيعتي الو «ريناند وأ مهاردب هنيعب ضورعلا نم اضرع ىرتشا اذإ
 (ةلاقإلا تحص يرتشملا دي يف ةمئاق نيعلا تناك نإف ءالياقت مث «علس امهنايعأو نمت امهفاصوأ نأل ؛يددعلاو

 ,دقعلل نيعتي ال هنأل ؛كلاحلا مكح يق وهف ًامئاق ناك ول نمشلا نأل ؛اكلاه وأ عئابلا دي يف امئاق نمثلا ناك ءاوس

 مث ناضوعلا كله مث - ضورعلاب ضورعلا عيب يهو - ةضياقملا عيب اعيابتو نيضرع امهيلع دوقعملا ناك ولو
 كله مث «ةلاقإلا تحص نح ءامئاق رخآلاو دقعلا تقو اكلاه امهدحأ ناك ول كلذكو «ةلاقإلا حصت ال ءالياقت

 (ةيانع «حتف ؛ئيع) .عيبم امهنم الك نأل ؛ةلاقإلا تلطب ءدرلا لبق مئاقلا

 ةياور يف الإ عامجإلاب اذهو «يقابلا يف عيبملا مايقل هيقاب يف حصيو كالحلا ردقب عنمب يأ ] :هضعب كالهو
 (كافحلاب هنزو ضقت ام دعب الياقت م ءانوباض:ىرتشا ولام هن سيلو لكلاب رش ءرذلا نآل [(ئيغو .ىفاشلل

 ءالياقت مث يرتشملا اهدصحو ءاهعرز عم ًاضرأ ىرتشا ول ام هنمو «قاب عيبملا لك نأل ؛ءيش يرتشملا ىلع بحي ال
 امنإ دقعلا نأل ؛زوجحت ال اهإف «هيف الياقت مث هدي يف عرزلا كردأ اذإ ام فالخب «نمثلا نم اهتصحب ضرألا يف تحص

 .ةطنحلا نود ليصفلا ىلع درو
 نوكل ؛ةلاقإلا لبقت ال ملسلا ةلاقإو «عيبلا داعأو تعفترا ةلاقإلا الياقت مث عيبلا الياقت ولف «ةزئاح ةلاقإلا ةلاقإ :ةمتت

 (حتف) .اعامجإ ءارشلاب ليكولا ةلاقإ زوحت الو ءدوعي ال طقاسلاو ءطقس انيد هيف ملسملا



 ةحبارملاو ةيلوتلا باب ۳۰۹ عويبلا باتك

 ةحبارملاو ةيلوتلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 3 اّيلثم لوألا نمثلا نوک :امهطرشو «ةدايزبو هب ةحبارملاو «قباس نمثب عجب يه

 ةحبارملاو ةيلوتلا طرش يأ حبر ةدايزب قباس نمثب عرشلا يف ر ا

 OE راصقلا كالا ىلإ مضي

 ءلقن كلذك ةيلوتلاو «لوألا نمثلا لثم.عئابلا ىلإ عيبملا لقن ةلاقإلا نأ :نيبابلا نيب ةبسانملا :ةحبارملاو ةيلوتلا باب

 نأل ؛ةلاقإ ال ًاعيب نوكيو «زاح لوألا هنمثب عئابلا نم عيبملا يرتشملا عاب ول ىح «عئابلا ريغ ىلإ رثكألا يف نكل

 نم درفملا ةلزنمب ةيلوتلا نم ةلاقإلاو ءدقعلا ةقباس يضتقي كلذ لكو «عيبلا ظفلب نكت مل اذإ ام ديقم ةلاقإ هنوك

 (حتف «نيكسم) .هريغ عمو عئابلا عم نوكت معأ ةيلوتلاو «عئابلا عم نوكت امنإ ةلاقإلا نأل ؛بكرملا

 ثيح يرودقلا لوق نم نسحأ فيرعتلا اذه [(ييع) .ناصقنو ةدايز ريغ نم لوألا نمثلاب يأ ] :خلإ عيب يه

 طرتشي ال هنأل ؛"حبر ةدايز عم وأ ةدايز ريغ نم لوألا نمثلاب لوألا دقعلاب هكلم ام لقن ةحبارملاو ةيلوتلا" :لاق

 هل زاج «هدحجو مث «هتميق نمضو «بصاغلا دنع بوصغملا عاض ول ىح «دقعلاب هكلم ام لقني نأ دقعلا اذه يف

 .لوألا دقعلاب هكلم ام لقن هيف نكي مل نإو ءنمض ام ىلع ةيلوتو ةحبارم هعيبي نأ
 ءداتعملا وهو اقفتا نمت يأب عيبلا وهو ءةمواسملا عيب :لوألا :ماسقأ ةسمخ ىلإ مسقني لدبلا قح يف عيبلا نأ ملعا مث

 لثك.عيبملا كيلمت وهو «ةيلوتلا عيب :ثلاثلاو «حبر ةدايز عم لوألا نمثلا لثم. عيبملا كيلمت وهو «ةحبارملا عيب :يناثلاو

 فصنلا نم عيبملا ضعب يف ةحبارملا وأ ةيلوتلا عيب وهو «كارتشالا :عبارلاو ,ناصقن الو ةدايز ريغ نم لوألا نمشلا

 ٤۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .هنم ريسي ناصقن عم لوألا نمثلا لثك.عيبملا كيلمت وهو «ةعيضولا عيب :سماخلاو «هوحنو

 ابأ نأ نم هدرو ام ةنسلا نم اهليلدو «هارتشا ام هارتشا امل ايلاو يرتشملا لعجي هنأك عئابلا نأل ؛ةيلوت يمس اغإو

 (حتف) ."الف نمث ريغب امأ" :لاقف ءءيش ريغب كل وه :لاقف "امهدحأ يلو" :اكيفع هل لاقف «نيريعب عاتبا هذ ركب

 ىح «تانوزوملاو تاليكملاك [(ينيع) .دقعلاب بجو عيبملا نمثلا كلذب ي عمر عدلا وقيإ لوألا نمللا
 هعاب اذإ الإ «هردق فرعي م ايلثم نكي مل اذإ هنأل ؛ةيلوتلاو ةحارملا ققحتت ال ءابوُث وأ ادبع ناك نأب ًايلثم نكي م اذإ

 هنمث وأ هتميق رشعبو هب هعاب ولو «ةلاهجلا ءافتنال ؛زوجي ذئنيحف «مولعم حبر ةدايزبو هب وأ هكلمب نمم لدبلا كلذب

 يرتشملا ناك نإ «هرشعبو هب هعابف ءايلثم لدبلا ناك ولو «لوهجلا لدبلا كلذ ةميق ضعببو «كلذب هعاب هنأل ؛زوحجي ال

 افرص نوكي ال نأ :امهطرش نمو ءدسف الإو ءرايخلا هلو زاج سلجملا يف ملع نإف الإو .حص نمثلا ةلمج ملعي

 ريناندلاو مهاردلاك لثم هل امم يأ :ايلثم (حتف «نئيع) .ةحبارملا الو ةيلوتلا هيف زوجي ال مهاردب ريناند عاب ول يح

 اذكو ءراصقلا ةرجأ لاملا سأر ىلإ عمجيو فيضي يأ :مضي نأ (نيع ءط) .براقتملا يددعلاو نوزوملاو ليكملاو

 .راجشألاو عرزلا يقسو ؛رامنألا يركو ءرئبلا يطو ءاهنييطتو رادلا صيصحت ةقفنو «ةطايخلاو لسغلا ةرجأ



 ةحبارملاو ةيلوتلا باب ۳1۰ عويبلا باتك

 ءاذكب يلع ماق :لوقيو 0 اعلا لمحو لتفلاو زارطلاو غبصلاو
 قوس هرجاو

 LS AE ناخ نإف «ظفحلا تيب ءاركو ,ميلعتلاو يعاّرلا ةرحأ مضي الو
 ئابا

 ضي هتميق يف وأ عيبملا يف ديزي ام لك نأ :مضلا يف ةطباضلاو «هب غبصي ام رسكلابو ءردصم حتفلاب :غبصلاو

 هتوسكو عيبملا ماعط مضيو ءمضي ال هديب تاروكذملا نم ايش لعف نإف «مضلاب راجتلا ةداع هريغو ئييعلا دمتعاو

 ىلع لادلا وه :راسمسلاو «عامجإلاب لالدلا ةرحأ مضيالو «دقعلا يف ةطورشم تناك نإ راسمسلا ةرحأو «هءاركو

 «يرتشملا ةهج نم نوكي راسمسلا :"ةياهنلا" يقو «ةعلسلل بحاصملا وه :لالدلاو ءاهبحاص وأ ةعلسلا ناكم

 (حتف «ئيع) .عئابلا ةهج نم لالدلاو
 هترط هل تحرحأ اذإ بوثلا تلتف نم لتفلا ةرحأو يأ :لتفلاو .بوثلا ملع يأ زارطلا ةرحأو يأ :زارطلاو

 عضوم نم هليوحت يأ ماعطلا لمح ةرجأو يأ :ماعطلا لمحو (ئيع) .ةسلايطلاو ليدانملا فارطأ يف لمعي امك

 يناندلا وأ مهاردلا نم :اذكب (ييع) .لوألا يرتشملا وهو «ةحبارملاو ةيلوتلاب عئابلا يأ :لوقيو (نيع) .ءارشلا
 (ييع) .بذكلا نع ازارتحا "اذكب هتيرتشا" :لوقي الو

 «ةيانحلا يف راغصلاو «ناتخلا ةرجأو «قبآلا لعحو «راطيبلاو ضئارلاو بيبطلا ةرجأ مضي ال اذكو :خلإ مضي الو
 مضي الو .لاملا سأر ىلإ رهملا مضي ال هدبع جوز ولو ؛همضب ةداعلا ترح اذإ الإ ملظملا نم قيرطلا يف ذحؤي امو
 (حتف ؛ئيع) .بايثلا لسغو نهدلاو بكرملاو ماعطلاو ةوسكلا نم هرفس يف هسفن ىلع قفنأ ام
 توبث نأل ؛كلذ ريغ ميلعت يف الو رعش الو نآرق الو ةعانص ميلعت يف قيقرلا ىلع قفنأ ام مضي ال يأ :ميلعتلاو
 (حتف «ئيع) .مض رهاظ فرع همن ناك ول ىح فرعلا مدعب للعي نأ ىلوألاو «هؤاكذ وه ميلعتلا يف ةدايزلا
 اعيش ىرتشا :هتروص «"ةيلوتلا يف طح" :هلوق ىلإ ا ناخ نإف .لاملا سأر هقاحلإب فرعلا مدعل :ءاركو

 ريخي «مهرد يف هناح هنأ نيبت مث كلذ ىلع هارتشاف «مهرد حبرب كعيبأو ةرشعب هتيرتشا :رحآل لاقو «ةعستب

 ردق طحي هحولا اذه ىلع ةيلوتلا عيب يف ناخ ولو كرت ءاش نإو نمثلا لكب عيبملا ذخأ ءاش نإ «ةفينح يبأ دنع
 لاق هبو «ةحبارملا يف حبرلا نم اهلباقي ام ردق طحبو «ةيلوتلا يف ةنايخلا ردق طحي :فسوي يبأ دنعو «هدنع ةنايخلا

 ردق طحي ةيلوتلا يف هنأ ريغ «هردقب ردقيف لوألا نمثلا ىلع ةحارملاو ةيلوتلا عيب نأل ؛لوق يف يعفاشلاو دمحأ
 .ةنايخلا ردق ىلعو لاملا سأر ىلع مسقني حبرلا نأل ؛هباسحب اضيأ حبرلا نم ةحيارملا يقو ةنايخلا

 كلذ ىلع ايضارت امهنأل ؛ىمسملاب دقعنيف مولعم نمثب امه رايتحاب ادقع ارشاب امهأل مج انيق ريع دعو

 رئاس يف امك ريختي هيف بوغرملا فصولا تاف اذإف ءفصولا ىرحب يرحب بيغرتلاو «جيورتلل ةيلوتلاو ةحبارملا ركذو
 هنأ :مامإللو «عيبلا حصي ال :يعفاشلا نم لوق وهو كلام نعو «لوق يف يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو «فاصوألا
 - «طحلا نيعتف فرصتلا ريغتف هيلع ديزي اذهو «لوألا نمثلاب نوكت األ ؛ةيلوت ىقبي ال ةيلوتلا يف طحي مل ول



 ةحبارملاو ةيلوتلا باب ۳۹۹ عويبلا باتك

 مث حبرب هعابف ءابوث ىرتش ذا نمو «ةيلوتلا يف طحو هدر وأ ءهنمث لكب ذأ ةحبارملا يف

 ولو «حباري مل هنمثب طاحأ نإو «هلبق حب ر لک هنع و
 حبرلا E ا تيا 058

 0 و رشع ةسمخب هديس نم عابو («ةرشعب ابو نويدم نوذأم ىرتش

 امهرد بوثلا نوذأملا عاب يأ ۴” ١ هتبقرل طيح

 كله ولو «رييختلاب لوقلا نكمأف فرصتلا ريغتي الف توافتي حبرلا ناك نإو «ةحبارم ىقبت طحي مل ول ةحبارملا يقو =

 روهشملا وهو «ةفينح يبأ دنع هرايخ طقسو «ىّمسملا نمثلا عيمجب همزل درلا عنمب ام هب ثدح وأ «هدري نأ لبق عيبملا

 لدي "ءاطلا"و «مظعألا مامإلا لوقل زمر ليصفتلا ىلع لدي "ءافلا"ف «"رطف" ظفل مهلاوقأ عمجيو ءدمحم لوق نم

 (حتف) [51/7 :قئاقحلا زمر] .دمحم لوقل زمر رييختلا ىلع لدي "ءارلا"و «فسوي يبأ لوقل زمر طحلا ىلع

 رايخلاب يرتشملاف يأ :هدر وأ (ط) .هلوكنب وأ ةنيبلاب وأ رارقإب هتنايح ترهظ نأب ةحبارملا عيب يف يأ :ةحبارملا يف

 نم ةنايخلا ردق ةيلوتلا عيب يف يرتشملا يأ :طحو (ط) .عئابلا ىلع هدر وأ نئاخلا هلاق يذلا نمثلاب هذحأ ءاش نإ

 هعيبي نأ دارأ نإف يأ :هعاب نإف (نئيع.يط) .لوألا نمثلاب ايناث بوثلا كلذ يأ :هارتشا مث (ييع٬ط) .نمثلا

 ٍ (يئيع) .ايناث حبرب

 ابوث ىرتشا :هتروص «ريخألا نمثلا ىلع ةحبارم هعيبي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذه :خل! هلبق حبر لك

 يلع ماق :لوقيو «ةرشع ىلع ةحبارم هعيبي هنإف ؛نيرشعب هارتشا مث «نيثالثب ةحبارم هعاب مث «نيرشعب
 هل قلعت ال ديدح ءارش اذه نأل ؛كلامو يعفاشلا لاق هبو «نيرشعلا ىلع ةحبارم هعيبي :امهدنعو «ةرشعب

 ةنايخلا ةهبش انههو «ةنامألا ىلع ءانب ةحبارملا عيب نأ :هلو ءءارشلا كلذ لبق هحبر ام هيف ربتعي الف «لوألاب

 لوألا عيبلا خسفب ةب طوقسلا ضرعم يف - نيثالثب عيبلا وهو - لوألا عيبلا يف هحبر يذلا حبرلا نأل ؛ةتباث

 : (حتف) ]۱/1 :قئاقحلا زمر] .بيعلا روهظب

 «هدنع الصأ ةحبارم هعيبي ال «ةرشعب هارتشا مث «نيرشعب هعابو ةرشعب ابوث ىرتشا ول يأ :خلإ طاحأ نإو
 حبر لك حرط يف هيبحاصو مامإلا نيب فالخلاف «ىلوألا ةروصلا يف امك ةرشعب ةحبارم هعيبي :امهدنعو

 سأرب حبرلا طاحأ اذإ الصأ ةحبارملا زاوح مدع يف فالخلا اذكو ءامهل ًافالخ حرطي هدنعف «هلبق لصح

 عيبلا زاج ثلاث امهنيب للخت نإف ثلاث عئابلاو يرتشملا نيب للختي مل e ءامهل افالخ «هدنع لاملا

 مدع يف اضيأ فالخلاو «قافتالاب حرطلا همزلي الو ءال مأ حبرلا هطاحأ ءاقلطم ريخألا نمثلا ىلع ةحبارم

 زاح ءاذك حبرب نآلا هعيبأ انأ وأ ءاذكب هتيرتشا مث اذك هيف تحبرف هتعب تنك :لاقو نيب اذإف «نايبلا

 (حتف «ريدقلا حتف) .اقافتا ريخألا نمثلا ىلع حباري هنإف «لوألا نمثلا نم سنجلا ريغب عاب ول اذكو ءاقافتا

 هل نوذأم دبع يأ :نوذأم (ٰييع) .نيرشعب هارتشا مث ةحبارم نيعبرأب هعابو نيرشعب ىرتشا نأب :هنمشب
 (ٰييع) .ةراجتلاب



 ةحبارملاو ةيلوتلا باب ۳1۲ عويبلا باتك

 ل ب ةحيارم عيب ابراضم ناک ولو ءسكعلا اذكو «ةرشع ىلع ةحبارم هعيبب

 ىلع ةحبارملا عيب يف ىلوملا عيبي رشع ةسمخب هديس نم هعابو «ةرشعب ابوث نوذأم دبع ىرتشا اذإ يأ :خإ ةحبارم هعيبي
 ءارشلا كلذو «ةرشعب دبعلا ءارش ىقبيو دقعلا اذه لطبيف «هكلمو هلام ىلع ديسلا دقع هديس نم دبعلا دقع نأل ؛ةرشع

 دوحول ؛ىلوأ نيدلا مدع عمف «ةحبارم هعيبي نأ نيدلا عم زوجي ال ناك اذإ هنأل ؛اقافتا عقو "نويدم" :هلوقو «ىلوملا ءارشك

 هبتاكم نم وأ نويدملا نوذأملا هدبع نم هارتشا هنأ نيب ولو «هل نوذأملا نويدملا دبعلاك بتاكملاو «عامجإلاب هيف ىلوملا كلم

 (حتف) [57/؟ :قئاقحلا زمر] .رشع ةسمخ ىلع ةحبارم هعيبي نأ هل
 هقح نع ولخي ال هدي يف امو «هكلم دبعلا نأل ؛مدعلا ةهبش هل نكلو احيحص ناك نإو امهنيب دقعلا نأل :ةرشع ىلع

 (ييع) .ريغ ال اذه ربتعيف ةرشعب ىلوملل هارتشا هنأك
 نودامللف نضع ةه هري دوو طا ةنوذاما نم هضاب 2 ةر ارب لوملا ئىرا اذإ يأ ؟سكعلا اذكو
 يف امدع ربتعا هنم هؤارشو نوذأملا هدبع نم ىلوملا عيب نأل ؛ةرشعب يلع ماق :لوقيو «ةرشع ىلع ةحبارم هعيبي نأ

 راصف «لوألا ءارشلل رابتعالا يقبف هقح نع ولخي ال هدي يف امو «هكلم دبعلا نأل ؛يانملا عم هتوبثل ةحبارملا قح
 كلم نع هجورخ متي ملف ءدبعلاو ىلوملا نيب رئاد هيلع دئازلا نأل ؛ريغ ال لوألا نمثلا ربتعيف ىلوملل هعيبي هنأك
 .دقعلا حصيل طيحملا نيدلاب انديقو ءاجراخ ربتعي الف هكلم ىلع ايقاب لوألا نمثلا ىلع دئازلا نوكيف هل ناك نم

 طيحم نيد هل ناك اذإ امأ هل رابتعا ال يناثلا عيبلا نأ يف ةهبش الف ءهل كلم الف هيلع نيد ال يذلا نوذأملا امأ

 (ةياقو حرش «حتف) . ةعارلا نحن لاهل رامعا ال كلذ عم نكل اعيب يناثلا عيبلا نوكي ذعنيحف

 ةسمخب ةرشعب هارتش ثا ام لالا بر نم براضملا عابو فصنلاب ابراضم عئابلا ناك ول يأ ا ابراضم ناك ولو

 ملس فصنو نامهرد وهو «حبرلا فصن نأل ؛فصنو رشع ىثاب هعيبي ةحبارم هعيب لاملا بر دارأو ءالثم رشع
 اهعفد اهنم ةرشع «هكلم نع ةجراخ فصنو رشع انثا ىقبتف «نمثلا نع طحيف «هكلم نع جرخي ملو «لاملا برل

 جرح ام متف «نمثلا هنأ مكحب لاملا بر هيلإ عفد يذلا نم براضملا بيصن فصنو نامهردو «هعئاب ىلإ براضملا

 .اهيلع حباريف ءفصنو رشع انثا بوثلا اذه ليصحت يف هكلم نع

 ديلا كلم دقعلا اذهب امهنم دحاو لك ديفتسي :انلق «لام هلام عيب هنأل ؛لاملا بر نم عيبلا اذه زوجي ال :رفز لاقو

 عيبلا زاوج نم مزلي الو «فرصتلاو ديلا كلم هتدافإل ؛احيحص ناكف «ةبقرلا كلم ديفتسي ال ناك نإو «فرصتلاو
 ؛انيع كلملا ال ةدئافلا عبتي عيبلا نأ ملعف «ةبقرلا كلم ديفت الو «هتافرصت زوحت بتاكملا نأ ىرت الأ «ةبقرلا كلم ةدافإ

 قح يف امدع يناثلا عيبلا ربتعاف هجو نم لوألا عيبلا يف هنع ليكو براضملا نأل ؛مدعلا ةهبش هيف اذه عم هنكل

 (نيعءط) .سكعلا مكح اذكو ءلالا بر كلم حبرلا فصن نأل :فصنو (يعليز «حتف ) .حبرلا فصن



 ةحبارملاو ةيلوتلا باب ۳ 3 ويبلا باتك

 يا ولو «ركبلا ءطوو بييعتلاب تايببو ةةنمبغلا ءطوو بّيعتلاب نايب الب حباريو
 ةحبارملا ديري نم يأ

 DE ملعف فلتأ نإف ,يرتشملا ريخ «نيبي لو ةئام حبرب عابو «ةئكيسن فلأب

 ا ءيشلاله يأ
 دعب هدنع بيعلا هباصأ مث «نمثلا نم اذكب اميلس هارتشا ناك هنأ ركذ ريغ نم ةحارملا عيب عيبي يأ :لإ حباريو

 0 و ا ا ل ل ثا اذإ امك كلذ

 ريغ نم هدنع عيبملا بيعت بيعتلاب دارملاو «هؤافحخإ زوجي الف "انم سيلف انشغ نم" :## هلوقل ؛هنم دبال بحاوف

 .نمشلا نم ءيش هلباقي ال وهو «فصو تئافلا نأ بيعتلا ركذ ريغ نم ةحبارملا هجوو «ةيوامم ةفآب ةعنص

 ؛نمشلا هلباقي ءيش هدنع سبتحي مل هنأل ؛بيثلا ةيراجلا يف ءطولا نايب الب حباري اذكو يأ "بيثلا ءطوو" :هلوقو

 ةمولعم ةصح اهل نوكي ال هنأل ؛اعبت نوكت لب دقعلا درحمب نمثلا يف لخدي ال عضبلا عفانمو ءفصو تئافلا نأل

 ضبقلا لبق هكرتو «بيع عيبملاب ثدح ول اذهلو «هتاوفب صقني الو «فصولا ببسب ديزي ال نمثلاو «نمثلا نم
 يف فسوي يبأ نعو «هكرتو نمثلا لكب هذأ نيب ريختي يرتشملا نأ ريغ «دقعلا درج. نمثلا نم ءيش طقسي ال
 صتخي فالخلا اذهو «رفزو يعفاشلا لاق هبو هلعف نم لصح اذإ امك نايب ريغ نم عيبي ال هنأ :بيعتلا

 (حتف «ييع) .ءطولا اهصقني مل اذإ ًاقافتا هنايب مزلي الف ءطولا امأ «راروعالاب

 ؛هريغ وأ يرتشملا وه لعافلا ناك ءاوس راتخم لعاف لعفب ثدح يذلا بيعلا يأ بييعتلا ركذب حباري يأ :خل! نايببو
 بييعت اهتلازإف «نيعلا نم ءزج ةرذعلا نأل ؛بييعت ركبلا ءطوو «نمثلا نم ءيش هلباقيف «فالتإلاب ادوصقم راص هنأل
 ةحبارم هعيبي نأ زاجف «ةيوامس ةفآب بيعت ول ام ةلزنمب وهف «هسفن نيع أقف اذإ امك هسفن يف هلعفب عيبملا بيعت ولو ءاحل

 «هتنايخ ملع اذإ هيلع هدري نأ يرتشمللف نيبي مل نإف «نايبب الإ ةحبارم هعيبي نأ هل سيل عضوم لك يف مث «نايب الب

 (حتف) [517/؟ :قئاقحلا زمر] .نايب الب ةحبارم هعيبي ران قرح وأ ةرآف ضرق هباصأف ابوث ىرتشا ول اذه ىلعو
 لعفب ناك ام بييعتلاو «لعاف لعف الب ةيوامس ةفآب ناك ام بيعتلا نأ بيعتلاو ببيعتلا نيب قرفلاو :بييعتلاب

 (حتف) .عيبملا لعفب ناك ام الإ هريغ وأ يرتشملا وه نوكي نأ نم معأ راتخم لعاف

 هارتشا ناك هنأ يرتشملل نيبي ملو «ةئام حبرب هعابف «ةئيسن مهرد فلأب ًامالغ ىرتشا اذإ يأ :لإ ىرتشا ولو

 نمشلا يف دازي هنإف ؛عيبملاب ًاهبش لحألل نأل ؛لبق ءاش نإو هدر ءاش نإ رايخلا هلف «كلذ يرتشملا ملعف ؛لحأ ىلإ
 ءامهنمثب ةحبارم امهدحأ عابو «نيئيش ىرتشا هنأك راصف «ةقيقحلاب ةقحلم بابلا اذه يف ةهبشلاو «لحألا لحأل

 ناك لوألا نمثلا نأ ملع اذإ ةيلوتلا يف رايخلا هل تبثي اذكو جارما يف ةنايخللا هذه لثم نع زارتحالا بحيف

 (ةيانعو «نيع) .لوألا نمثلا ىلع ناينتبت ةحبارملاو ةيلوتلا نأل ؛الجؤم
 وأ نمثلا لكب هذحأي نأ نيب :يرتشملا ريخ (نيكسم ءط) .كلذ يرتشملا ملعف ةئيسن هارتشا هنأ :نيبي ملو

 (ط) .هسفنب فلت وأ عيبملا يرتشملا يأ :فلتأ نإف (نييعءط) .هكرتي



 هعيب حصي ام ۳1٤4 عويبلا باتك

 يرتشملا ملعي هيلع ماق امب اعيش الحر ىلو نمو «ةيلوتلا اذكو «ةئامو فل أب مزل
 لاحلل واولا ةيلوتلاب هل عاب يأ يرتشملل عيبلا

 .ريخ سلجنغا يف ملع ولو «دسف هيلع ماق مكب
 قارتفالا لبق نمثلا 0 عيبلا ةيلوتلاب عئابلا ىلع

 ITT ET ETT TET 1: اهتز فش ذوب لاو اف فو TE TEE 0 ليف ناقل عب حص

 ناك اذإ رايخلا هل تبثيف «هلجأل نمشلا دازيف «هفرت هيف امنإو ءنمثلا نم ءيش هلباقي الف «موقتم لام. سيل لحألا نألا :لإ مزل

 «ةقيقح لحألا يف ةيلاملا مدع بناجل ارظن رايخلا هل قبي م «يرتشملا هكلهتسا وأ كله اذإو «بناجلا اذه ارظن امئاق عيبما

 لحألا نايب طرتشا نيح «ةحيارملا يف الام لحألا ربتعاف «هلحأل نمثلا يف دازي هنأل ؛ةتباث ةلباقملا ةهبش لحألل نأ :لصاحلاو

 يشب عجري الو :ةئامو (حتف «هيافك) .ةقيقحلا يف لاعب سيل هنأل ؛عوحرلا قح يف ربتعي ملو «ةنايخلا ةهبش نع ًازارتحا
 (ئيعيط) .عيبملا كاله يف مكحلا اذكو

 لحجر نم ةيلوتلاب يرتشملا عاب نإ يأ [ (نييع؛ط) .امئاق عيبملا ماد ام رايخلا نم رم ام عيمج يف] :ةيلوتلا اذكو

 نمثلا نأ ملع مث هفلتأ نإو ءءاش نإ نمثلا لكب هذخأو ءاش نإ هدر يناثلا يرتشملا ملع مث ةئيسن نمثلا نأ نيبي لو

 «نمثلا لك درتسيو نيعلا ةميق دري :فسوي يبأ دنعو ؛ءيشب عئابلا ىلع عجري الو «لاح نمثب همزل الجؤم ناك
 لضفب عئابلا ىلع يرتشملا عجريف «لحؤم نمثبو لاح نمثب عيبملا ميقي نأ ىوتفلل راتخملا :رفعح وبأ هيقفلا لاقو
 (حتف) [57/؟ :قئاقحلا زمر].هب يفي ال هنودبو «ريزعتلا دجو اذإ درلاب في هنأ حيحصلاو «فراعتلل امهنيب ام

 نؤملل نم هقحل ام عم هب هارتشا ام هب ديري "يلع ماق ام ءيشلا اذه كتيلو" :لاق اذإ يأ :خإ ىلو نمو

 ولو «نمثلا ةلاهحل ؛عيبلا دسف يلوملا ىلع ماق مكب يرتشملا ملعي مل هنأ لاحلاو «كلذ ريغو لتفلاو غبصلاك

 يف هنأ الإ دقعلا بلص يف داسف نمثلا ةلاهج نأل ؛هكرتو هذحأ نيب ريخ سلحملا يف نمثلا غلبم يرتشملا ملع

 متي ال ءيشلاب اضرلا نأل ؛سلجبلا يف ملعلا دعب ريختي امنإو «ةلاهجلا تعفترا هيف ملع اذإف «ررقتم زيغ دقعلا سلجم

 زمر] .دقع ديدجتب الإ زوجي الو ءداسفلا ررقتل احيحص عيبلا بلقني ال قارتفالا دعب ملع ولو «هب ملعلا لبق
 ءاش نإو هكسمأ ءاش نإ يرتشملا يأ :ريخ .هيلع ماق نمثب هنم عاب يأ :ماق امب (نيكسم) ٠١/۲[ :قئاقحلا

 (ط) نوا لاتو امه طا و ةدايزلاو ضيقا لبق لاو عيبملا و تفرضتلا م :لصف (نيكسم) .هدر

 هبو دمحأ هاور «"هضبقت هع هع لل ا ی [ةذإ :التلع هلوقل ؛حصي ال :دمحم دنعو «نيخيشلا دنع : :حص

 لبق عئابلا دي يف هيلع دوقعملا كالمب عيبلا خاسفنا رطخل لوقنملا يف يل زاوجلا مدع نأ :امهو «يعفاشلاو دمحأ لاق

 نأب :بيحأ «لوبقم ريغ وهو «صنلا عضوم يف ليلعت هنإ :ليق نإف ءابلاغ راقعلا يف ققحتي ال كالهلاو «ضبقلا
 = زوجي ماعلا اذه لثمو «ضبقلا لبق قادصلاو نمثلا يف فرصتلا زاوج ىلع انعامجإل ؛صوصخلا هلخد ماع صنلا



 هعبب حصي ام ۳1٥ عويبلا باتك

 CEA SEO oe هلكأو هعيب مرح الیکم یرتشا ولو .لوقنملا عيب ال
 يرتشملل اهبرحت هرك يأ

 طش ىلع ناك نأب هضبق لبق هعيب زوجي ال راقعلا كاله روصت ول نح لوقنملا ىلع هانلمحف سايقلاب هصيصخت =
 زوجي الو .فالخلا اذه ىلع ضبقلا لبق ةراحإلاو «ضبقلا لبق كالملاب دقعلا خاسفنا ررغب لولعم هاور امو رهف
 اقافتا حصت ال ةراحإلا نأ حصألاو «زوجي :امهدنعو «دمحم دنع ضبقلا لبق ةارتشملا رادلا رحاؤي نأ يرتشملل

 ولعلا عيب قافتالاب زوجي ال اذكو «كالحلا لامتحا يف لوقنملاك عفانملاو «عفانملا كيلمت ةراحإلا نأل ؛ىوتفلا هيلعو

 (ةيافك «حتف «ئيع) .لامرلا هيلع بلغت نأ نمؤي ال يذلا راقعلاو

 ىف ع هنأل ؛ضبقلا لبق لوقنملا عيب حصي ال يأ [(ط) .هريغ وأ اماعط ناك ءاوس هضبق لبق] :لوقنملا عيب ال

 لبق زوجي تالوقنملا نم هاوس ام عيبو زوجي ال ضبقلا لبق ماعطلاب ماعطلا عيب :كلام دنعو «ضبقي مل ام عيب نع
 رجي مل عئابلا ريغ نم هراعأ وأ هنهر وأ هضرقأ وأ هب قدصت وأ بهو ول هنأل ؛عيبلاب ديقو .دمحأ لاق هبو «ضبقلا
 لحرل ىصوأ ولو «هتراحإ زوجي ال ضبقلا لبق هعيب زوجي ال امو «حصألا وهو «دمحم دنع زوجيو ءفسوي يبأ دنع
 يفو .ةيصولا اذكف ضبقلا لبق حصي ثاريملاو «ثاريملا تحأ ةيصولا نأل ؛عامجإلاب ةيصولا تحص «ضبقلا لبق

 ةرجألاو عيبملاك هيف فرصتلا زج ملو «ضبقلا لبق هكالمب هيف دقعلا خسفني «دقعلاب كلك ضوع لك :"”حاضيإلا"

 ضبقلا لبق زئاج هيف فرصتلاف «هكالمب هيف دقعلا خسفني ال امو ءانيعم ناك اذإ حلصلا لدبو ءاتيم تناك اذإ
 (حتف) [5 ٤/۲ :قئاقحلا زمر] .دمعلا مد نع حلصلا لدبو «لام ىلع قتعلاو «علخلا لدبو «رهملاك

 ىلع كلذف هيف فرصتي نأ دارأو ليكملا ىرتشا ول يأ [ليكملا طرش ثيح نم يأ ] :خلإ اليكم ىرتشا ولو
 يرتشملا عابو ةلياكم ىرتشا وأ «كلذك عابو ةفزاج ىرتشا وأ «ةلياكم عابو ةلياكم ىرتشا :ماسقأ ةعبرأ

 ناك امك هسفنل ليكلا ديعي نح هعيبي نأ لوألا نم يرتشملل زجي مل لوألا يفف «كلذ نم سكعلاب وأ «ةفزاحم

 :ناعاص هيف يرجي ىح ماعطلا عيب نع ىف اةَتِلع هنأ" :هكف رباح ىور امل ؛كلذك لوألا يرتشملا قح يف مكحلا

 فرصتلاو «عئابلل كلذو طورشملا ىلع داز نإ هنألو ؛نبطق رادلاو هجام نبا هاور «"يرتشملا عاصو عئابلا عاص

 .هلثم ناكف نوزوملا يف ةدوجوم ةلعلا هذهو «هنع زرحتلا بجيف مارح ريغلا لام يف

 ىلإ يناثلا يرتشملا جاتحي ال نيريخألا نيمسقلا يقو «رادقملا نيعت ىلإ راقتفالا مدعل ليكلا ىلإ جاتحي ال يناثلا يفو
 اذإ هل ةدايزلا نألو ؛هسفن كلم يف افرصتم ناكف هيلإ اراشم ناك ام عيمج كلم ةفزاحم ىرتشا امل هنأل ؛ليكلا
 .رم ام ىلع هل ةدايزلا نأل ؛ًانمث عارذ لكل مسي ملو ةعراذم بوثلا عاب ول اذكو «عئابلا ليك نم رثكأ هدحو
 نوك ليكلا ةداعإ لبق هلكأ ةمرح نم مزلي الو «ةيصولاو ةبهاك كلملا ىلع بي فرصت لك اذكو :هلكأو

 ام هكرتل مثأ هنأ الإ هسفن كلم لكأ هنأل ؛امارح لكأ هنإ :لاقي ال ليك الب هضبقو هلكأ ول نح ءامارح ماعطلا

 (ةيانع «حتف «نييع) .ليكلا نم هب رمأ



 هعيب حصي ام "15 عويبلا باتك

 لبق نمثلا يف فارصتلا م و «عورذملا ال ءدودعملاو نوزوملا :هلثمو .هليكي يح

 TS لیکل
aa DANINE SRT ADEN OSS ب ا ا 3 ا هيف ةداي لا يف ةدايزلاو هضبق 

 ديقم وهو «ددعلاو نزولا ديعي نح امهنم لكأي وأ «دودعملاو نوزوملا عيبي نأ يرتشملل زوجي ال :خ! نوزوملا
 «نزولا دعب ضبقلاب ًاعيب راص هنأل ؛ايناث نزولا ةداعإ ىلإ جاتحي الف «يطاعتلاب عيبلا ناك اذإ امأ «يطاعتلا عيب ريغب
 .نزولا لبق ضبقلا دعب امهيف فرصتلا زوجيف هرياتدلا ووفر دلا ريغب اضيأ ديقمو «ىوتفلا هيلعو

 يرتشملا ةرضحب عئابلا هلاك ولو «نزولاو ليكلا لبق هيف فرصتلا زوجي انين نوزوملاو ليكملا ناك ول :"طيحلا" ينو
 نأل ؛هب يفتكي هن أ حيحصلاو «نيعاص هيف طرتشا هنإف ؛ثيدحلا رهاظل ؛هب يفتكي ال :ليق «ضبقلا لبق عيبلا دعب

 هنيبن ام ىلع ناتقفصلا تعمتحا اذإ ام ىلع لومحم ثيدحلاو «ميلستلا نعم ققحتو ءدحاو ليكب ًامولعم راص عيبا

 وهو «عورذملاك هنأ :هنعو «ةفينح يبأ نع يورم وهو «نوزوملاو ليكملاك دودعملا فنصملا لعجو «ملسلا باب يف
 .نيبحاصلا لوق

 عرذلا نأل ؛عرذلا طرشب هارتشا نإو عرذلا لبق ضبقلا دعب عورذملا عيبملا يف فرصتلا مرحي ال يأ :عورذملا ال

 مسي مل اذإ اذه ءاصقان وأ اداز هدحو نإ ناصقن الو نم ةدايز الب يرتشملل هلك نوكيف «ردقب سيلو «هل فصو

 (حتف ييع) .رايخلا هل تبثي ناصقنلا يفو ؛عرذي يح هيف فرصتلا هل لحي الف ىمس نإو اتن عارذ لكل

 امم وأ دوقنلاك نيعتي ال امم ناك ءاوس هضبق لبق [(نيع) .عيبملا نمث يف عئابلا فرصت يأ ] :فرصتلا حصو
 ثيدحل ؛رخآ ايش هلدب ذخأي نأ زاج ةطنحلا نم ركب وأ مهاردب ًالبإ عاب ول يح «نوزوملاو ليكملاك نيعتي

 هزوجي ناكو «مهاردلا ريناندلا ناكمو «ريناندلا مهاردلا ناكم ذحأتف عيقبلاب لبإلا عيبن انك" :ى# رمع نبا

 نيد هنأل ؛نمثلا يف كلذ روصتي الو «خاسفنالا ررغ لامتحال ؛عيبملا يف درو يهنلا نألو "325 هللا لوسر
 لكلا ذإ ؛هسنج فالح نم وأ هسنح نم ضوبقملا نوكي نأ نيب قرف الو «نيعتلاب نيعتي الو «ةمذلا يف تباث

 ىوس اهوحنو تافلتملا نامضو «ةرحألاو رهملا نم نويدلا رئاسو نامثألا ف فرصتلا :"ةياغلا" يفو «ةضواعم

 كرت هنأ الإ «لوقنملا عيب يف كلذ ًاضيأ سايقلا ناكو ءقلطم كلملا نأل ؛ضبقلا لبق زئاج ملسلاو فرصلا
 (ةيانع) [ه 5/٠١ :قئاقحلا زمر] .ثيدحلاب

 يرتشملا ثراو نم وأ «هدعب وأ سلجملا ف هسنج ريغ نم ولو «نمثلا يف ةدايزلا يرتشملل حصو يأ :هيف ةدايزلاو

 ولو «نمثلا نم طحلا عئابلل حصو «يرتشملا قح يف ةلباقملل الحم هنوكو «عيبملا ءاقبو سلجم ا يف عئابلا لوبق طرشب
 :رفزو يعفاشلا دنعو «دقعلا مامت دعب ولو دقعلا لصأب ناقحلي طحلاو ةدايزلاف ءنمثلا ضبقو عيبملا كاله دعب

 لحد عيبملا نأل ؛ميلستلاب الإ متي الف ةأدتبم ةلص نوكي هنأ رابتعا ىلع حصي لب «حصي ال عيبلا موزل دعب امهقاحلإ

 - زوجي ال اذهو «هسفن كلم نع ضوعلا لدبم وهف ءائيش داز نمف «عئابلا كلم يف نمثلاو «يرتشملا كلم يف



 ريغ نيد لك ليجأت حصو .هلكب قاقحتسالا قلعتيو «عيبملا يف ةدايزلاو هنم طحلاو زق ۶ء٠ س 2 6-5 0, د
 .ضرقلا

 رييغت امه نوكي نألف ءدقعلا عفد امملو ؛لدعلا وأ حبرلا ىلإ ةراسخلا نم دقعلا ةفص امه ناريغي امهنأ :انلو =

 (حتف) [05/7؟ :قئاقحلا زمر] .ىلوأ هفصو
 حصو يأ | :ةدايزلاو (نيكسم «ينيع) .هيف هنييعت دعب يرتشملل نمثلا نم طحلا عئابلل حصو يأ :هنم طحلاو
 «عيبملا مايق طرتشي الو «عيبملا يف ةدايزلا عئابلل حصو [(ط) .هرادقمم يرتشملا ملع دعب عيبملا يف ةدايزلا عئابلل

 هنأل ؛حصي ال انيع ناك نإو .حصي 58 ناك نإ :"طيحملا" يفف «عيبملا نم طحلا امأو «نمشلا يف ةدايزلا فالخب

 لصأب طحلا قاحتلا نأ ملعاو ءرفزو يعفاشلل ًافالخ دقعلا لصأب ةدايزلا قحلتو «حصي ال نيعلا طاقسإو «طاقسإ

 «لكو ملل نمضو «حص ةئام يرتشملا نع رادلا عيبب ليكولا طح ول نح «ليكو لا نم نكي مل اذإ ام ديقم دقعلا

 (حتفو ئيع).دقعلا لصأب قحتلي ال ليكولا طح نأل ؛نمثلا عيمجب عيفشلا اهذخأيو

 نأ يرتشملل نوكي ال ىح «هيلع ةدايزلاو لوألا نمثلا طح نم دقعلا يف هيلع عقو ام لكب يأ :خلإ قلعتيو

 ميلستب ةبلاطملا يرتشملا كليو «ةدايزلاو نمثلا يفوتسي ىح هسبحي نأ عئابللو «ةدايزلا عفدي ىح عيبملاب بلاطي
 عئابلل سيلو «ةدايزلاب عئابلا ىلع يرتشملا عحري قحتسم عيبملل رهظ اذإو «طحلا نم يقب ام ميلستبو هلك عيبملا
 (ةيافك) [55/7 :قئاقحلا زمر] .ةدايزلا ميلست نم عنتمي نأ

 نم دقعلا هيلع عقو ام لكب يأ :هلكب (نيع) .عيبماو نمثلا يف يرتشملاو عئابلا قاقحتسا يأ :قاقحتسالا

 لجأ مث لاح نمشب اعيش هعاب ول ىح «هريغ وأ انن ناك ءاوس لاح نيد يأ :ليجأت .طحلاو ةدايزلاو عيبملاو نمشلا

 دنعو ءالاح يقب هدر ول نح «نويدملا لوبق طرشب هرحؤي نأ هلف هقح ةبلاطملا نأل ؛الجؤم راص امولعم الحأ

 .نيدلا ليجأت حصي ال :لوق يف هلل يعفاشلا

 هبلاطي نأ هلو لحألا تبثي ال هدعب وأ ةمولعم ةدم ضارقإلا دنع هلحأ ول نح مزلي ال هليجأت نإف :ضرقلا ريغ

 زوجي :هنلس كلام لاقو «عربت اهنأل ؛مزالب سيل ةراعإلا يف ليحأتلاو «عريت يهو ةراعإ ضرقلا نأل ؛لاحلا يف

 ةن لإ انالف مشرد فلا هلام نش صرف نا ىضصوأ ولو «تويدلا رئاسك اضيأ نكرقلا يق راب يأ ليحااتلا
 ام اهيف حماستيو «عربتلاب ةيصو هنأل ؛ةدملا لبق هوبلاطي الو هوضرقي نأ ةثرولا مزلي «هلام ثلث نم جرخي وهو

 (حتف) [57/؟ :قئاقحلا زمر].مزلتو نيكسلاو ةمدخلاب زوجت اأ ىرت الأ ءيصوملل ارظن اهريغ يف حماستي ال



 ابرلا باب ۳۹۸ عويبلا باتك

 ابرلا باب
 ماكس ناتو أ

 ENSURE 5 «سنجاو ردقلا هتلعو «لاعع لام ةضواعم يق ضوع الب لام لضف وهو

 ل ةلاقمل اعرشابرلا يأ _

 يه ةدايز ابرلا يفو «لالح يه ةدايز ةحارملا يف نكل «ةدايز امهيف نأ ثيح نم نيبابلا بسانت :ابرلا باب
 هتمرحو «داز اذإ لاملا ابر نم ةدايزلا قلطم ةغللا يف وهو «باب لك يف بحاو ةهبشلا نع زارتحالاو «مارح
 .امكح ولو لام ةدايز يأ :لضف (حتف «يبلج) .هلحتسم رفكي اذهلو ؛عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :ةالثلا ةلدألاب

 (حتف) .نيدقاعتملا دحأل طورشم وهو ابلاغ يأ :لاهب
 [(نيكسم) .لضفلا ةمرح ةلعو ابر لاملا نوك ةلع وأ ابرلا اهتاوف دنع مزلي ىلا ةاواسملا بوحو ةلع يأ ] :هتلعو

 .ردقلا نود سنجلا وأ «سنجلا نود ردقلا يهو «ةصقان ةلعو .سنجلاو ردقلا يهو «ةلماك ةلع :نيعون ىلع ةلعلا

 ءلحأ ىلإ مهردب مهرد عيبك يرابتعا لضفو «نيمهردب مهرد عيبك يقيقح لضف :نيعون ىلع اشیا لضفلاو

 ىلإ عجار "هتلع" ريمض نأ رهاظلاو «يرابتعالا لضفلا عم ةصقانلا ةلعلاو «يقيقحلا لضفلا مرحت ةلماكلا ةلعلاف

 ردقلا ابرلا ةلع :انلوق ئيعم :انلق «ةلعلا دوحو عم حصي ًالئامتم هسنجب نوزوملاو ليكلا عيب نأل ؛دساف وهو ءابرلا

 تبثيف «ةروصلا يف يواستلا نع ةرابع وه "ردقلا" :هلوقو ءابرلا اهتاوف دنع مزلي ىلا ةاواسملا بوحو ةلع سنجلاو

 (ةيافك «يبلج) .امهيف ةلئامملا هب

 «تاينزولا يف نزولاو تاليكملا يف ليكلا يأ ردقلا :نيئزج نم ةبكرم اندنع لضفلا ةمرح ةلع يأ :خلإ ردقلا

 الغم ةطنحلاب ةطنحلا" :التلع هلوق رهو ةروهشلا ثيدحلا هيف لصألاو داو: سنج نب نيضوعلا درع رج بحر
 ناك الو ءرمألا نيعم.ربنملاو «لثم.ًالثم ةطنحلاب ةطنحلا عيب وأ «لثع ًالثم اف ار لضفلاو «ديب ادي لک

 ةروصلا رابتعاب نوكت نيئيشلا نيب ةلئامملاو «ةلثامملا ةياعر ىلإ بوحولا فرص «حابم عيبلاو ؛بوحولل رمألا

 تا ا ا ا و يدنا لاسفل" ريم يا عرب ا ةر "قدسي ودار ءاعم او

 .ًايسنجو ًالوكأم هنوك نيدقنلا ريغ يف هنعو «دمحأ لاق هبو «نيئزج
 هللا دبع نب رمعم ثيدحل ؛ةياور يف دمحأ لاق هبو «نامثألا يف ةينمثلاو «تاموعطملا يف معطلا يه ةلعلا :يعفاشلا دنعو

 طرش دمحأو لسم هاور «ريعشلا ذئموي انماعط ناكو ,"لثم.ًالثم ماعطلاب ماعطلا" :لوقي ةكفع يبلا عمسأ تنك :لاق

 "نيعاصلاب عاصلا الو «نيمهردلاب مهردلا .اوعيبت ال" :8ع هلوق :انلو «ةلع ناكف «معطلا فصوب هللعو «ةلثامملا

 الع هنأل ؛تاموعطملا يف سنجلا عم راخدالاو تايتقالا ةلعلا :كلام لاقو «هريغو موعطملا لوانتيف «هلحي اميف ماع

 نامثألا يف لاقو «رابتعالاب ىلوأو بسنأ ناكف «لمكأ هب رطخلاو ةرغلا نألو ؛رحدمو تاتقم لك ركذلاب صح
 ءادحاو اعون ناك اذإ لشعب لثم نزو ام" :لاق كتل يبلا نأ نف سنأو ةدابع نع يور ام :انلو «يعفاشلا لوقك
 - «سنجللاو ردقلا ىلع مكحلا بتر «ئيطق رادلا هاور «"هب سأب الف ,ناعونلا فلتحا اذإف كلذ لثمف ليك امو



 ابرلا باب ۳۱۹ عويبلا باتك
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 .... لطرلا ىلإ بسني امو «نيدقنلاك نوزوملاو «حلملاو رمثلاو ريعشلاو ٌربلاك ليكم ا
 خلِإ ام عيب اضيأ حصو يأ ريئاندلاو مهاردلا

 كلذل قاقتشالا ذحأم ةيلع نع عئبني قتشملا مسالا ىلع مكحلا بترت نأل ؛مكحلا ةلع امهفأ ىلع صن وهو =

 ملعو ءامهيلع ةجح نوكيف «سنجلا عم نزولا وأ ليكلا ببسب لثك.ًالثم نوزوملاو ليكملا :هريدقت نوكيف «مكحلا
 تحت لحدي ال اميف ابرلا يرجي ال :اولاق اذهلو «ةيوبرلا لاومأ نم نوكي ال نزوي الو لاكي ال ام نأ اذه نم

 لصألا ىلع نتبيو «رايعملا تحت لوحدلا مدعل ؛ةضفلاو بهذلا نم ةرذلاكو «ريعشلاو ةطنحلا نم ةنفحلاك رايعملا

 نع ةياور يف الإ ءال :ةثالثلا دنعو ءاندنع زوجي هنم نيتنفحب ماعطلا نم ةنفح عاب اذإ :اهنم .ةريثك عورف روكذملا

 نم ةنفح عاب ول :اهنمو «رايعملا دوحول ؛اعامجإ زوجي ال هنم نيليكب بيبز نم ًاليك عاب ول :اهنمو كلامو دمحأ
 (حتف «ئيع) .ًاعامجإ زوجي «هنم نيتنفحب حلم
 زوجي الف «هريغ وأ موعطملا يف ناك ءاوس طخ اكو للا مرح «سنجلاو ردقلا دجو يم يأ :خلإ مرحف

 لضفلا نود لجأ ىلإ عيبلا مرح يأ :طقف ءاسنلاو .لحأ ىلإ عيبلا يأ ءاسنب وأ ًالضافتم ةطنحلاب ةطنحلا عيب

 ادي زوجي يورحهلاب يورحلا عيب اذكو «ةكيسن ال ديب ادي الضافتم ريعشلاب ربلا عيب زوجيف ءسنجلا وأ ردقلا دوجوب
 ,مكحلا تبثي ال هبو «ةلعلا ءزج امهدحأ :لاقي ال ءءاسنلا مرحي ال هدارفناب سنجلا :يعفاشلا لاقو «ةئيسن ال ديب

 ةهبشل الإ مرحت ال ةلعلا ةهبشو «ةلعلا ةهبش ةلعلا يئزج دحأ نإ :لوقن انأل ؛ءاسنلا ةمرح امهدحأب تبثي فيكف

 ءايشأ انهه نأ :لصاحلاو «لضافتلا يهو ءابرلا ةقيقح مرحت ةلعلا ائزج يهو ةلعلا ةقيقحبو ءءاسنلا وهو ءابرلا
 تبغي ابرلا ةقيقحف ءابرلا ةهبش :عبارلاو ءابرلا ةقيقح :ثلاثلاو «ةلعلا ةهبش :يناثلاو «ةلعلا ةقيقح :اهدحأ :ةعبرأ

 (حتف «ئيع) .سكعني الو «ةلعلا ةهبشب ابرلا ةهبشو «ةلعلا ةقيقحب
 «نيع) .ريخأتلا وهو ءدملاو نونلا حتفب ءاسنلا :ءاسنلاو (ةيافك) .رحآلا ىلع نيضوعلا دحأ لضف يأ :لضفلا

 «نوزوم وأ ليكم هنأ ىلع نرالا صن ام [(يیع) .ليكلا تحت لحدي يذلا يأ ] :ليكملاعيب ر (نيكسم

 هب اعيب اميف ايواست نإو ءزوج ال اليك نوزوملا وأ انزو ليكملا عاب ول يح «كلذ سانلا كرت نإو ءادبأ كلذك وهف
 هيلع صوصنملا فالح ىلع فرعلا نأ :فسوي يبأ نعو «ةداعلا ربتعت هيف صن ال امو «ةلاصألاب امهيواست ملعي نح

 (حتف) .تلدبت دقو «تقولا كلذ يف هيلإ روظنملا يه تناكف «ةداعلل ناك امنإ تقولا كلذ يف هيلع صنلا نأل ؛ربتعم

 (ئيع) .نزولا تحت لحدي يذلا نوزوملا حصو يأ :نوزوملاو
 ءيش لك يأ ةيقوأ رشع انثا هنأ :ةيانبلا فو «هب نزوي ام وهو «ْنِم فصن -اهحتفو ءارلا رسكب - لطرلا :لطرلا
 ذختاف جرح ءءاعو لك نزو يفو ءاعو يف الإ كسمتست ال امف ؛ناهدألا لثم نوزوم هنإف ؛لطرلا ليك هيلع عقو

 نأل ؛نزو وهف يقاوألاب عابي ام نأ هريسفت :ناح يضاق لاقو «نزولا مولعم ءاعو هب دارملاو ءاريسيت كلذل لطرلا
 - ءاينزو نوكي الو ىليك وهف هنزو تردق ام ليباكملا رئاس امأو ءاينزو تراضف نزولا قيرطب تردق يقاوألا



 ابرلا باب ۳۲۰ عويبلا باتك

 ريغ 2 ضباقتلا هل نييعتلا ربعيو ههئيدرك هديجو الضافتم هل ا هسنكخ
 ل

 oo «نيتضيبلاب ةضيبلاو «نيتحافتلاب ةحافتلاو «نيتنفحلاب ةنفحلا 2 حصو .فرصلا

 نوزوملاب نوزوملا عاب هنأل ؛زوحي ال ءاوسب ءاوس يقاوألا ريغ ليكب اليك عيب اذإ لاطرألاب عابي ام نأ اذه ةدئافو =

 (حتف) ٥۸/۲[ :قئاقحلا زمر .لطبيف ةفزاحم نوزوملاب نوزوملا عيب نوكيف «نزولا يف ردقي مل يلا ليكلاب

 حصي ال يأ :الضافتم ال (ئيع) نراس رك لا هنت ءايكألا هذه عيب حص يأ "حص" :هلوقب قلعتم :هسنجب

 ةدوحلاف 'ءاوس اهئيدرو اهديح" :كتلع هلوقل :هديجو (نييع) .لضافتلا يهو ميرحتلا ةلع دوجول ؛الضافتم ناك اذإ

 «كلذك فقولا نوكي نأ يغبنيو «ءيدرب هديج عيب يصولل زوجي الف «ميتيلا لام يف الإ ربتعت ال ةيوبرلا لاومألا يف

 ' ,  (حتن) [۸/۲ :قئاقحلا زمر] .زوحي ال اهنم نيثيدر نيزيفقب ةديج ةطنح نم ازيفق عاب ولف
 نإ ءانيع رخآلاو انيد امهدحأ ناك نإف «تايوبرلا يف دقعلا سلحب يف نيلدبلا نييعت طرتشي يأ :نييعتلاربتعيو

 نيعتي ال نيدلا نأل ؛نادبألاب قرفتلا لبق سلحملا يف ضبقلاو «نيدلا راضحإ طرتشيو «زاح عيبملا وه نيعلا ناك

 ده هدي طخ E e و رج 1 عملا نع حلا ناك دروب ةضيقلاب ذل

 .نمث وهف «ءابلا هيلع لحد امو «هدنع سيل ام ًعئاب راضف اعيش نيدلا لح هنأل ؟"ريققلا

 لاقو ءزاج ضبقلا لبق اقرفتو ءاهنيعب ربب ارب عاب ول تح «نيلدبلا ضباقت طرتشي ال يأ :ضباقتلا ال
 :لاق بلع هنأ :هقو باطخلا نب رمع ثيدحل ؛قارتفالا لبق ماعطلاب ماعطلا عيب يف طرش ضباقتلا :يعفاشلا

 رمتلاو ءءاهو ءاه الإ 5 ريعشلاب ريعشلاو ءءاهو ءاه الإ 3 ربلاب ربلاو ياهو ءاه الإ اير بهذلاب بهذلا"

 كلام لاق هبو ءابرلا ةهبش تبثيف «ناضبقلا بقاعتي دق سلجم ا يف اضباقتي م اذإ هنو اخو ءاه الإ ابر نمعلاب

 وهو دوصقملا لوصحلا ؛نيعم بوثب نيعم بوثك ضبقلا هيف طرتشي الف «نيعتم عيبم امهنم ًالك نأ :انلو «دمحأو

 هب نيعتي ام نأ ريغ نيعتلا :يور امم دارملاو «ضبقلاب الإ نيعتي ال هنأل ؛فرصلا فالخب «فرصتلا نم نكمتلا

 (حتف «ئيع) .نبيعتلاب امصريغو ,عامجإلاب فرصلا يف ضباقتلا طرتشي اذهو «ضبقلاب نانيعتي نادقنلاف «فلتخي

 (نيكسم) .عامجإلاب طرش هيف ضباقتلا نأل :فرصلا ريغ

 [(حتف) .فكلا ألم :"ةياهنلاو سوماقلا" يلو ؛حاحصلا يف امك نيفكلا الم ءافلا نوكسو ةلمهملا حتفب | :ةنفحلا

 وهف عاصلا فصن نود امو :"ةيادهلا" بحاص لاقو «ةثالثلل افالخن ةلعلا دجوت ملف «رايعملا تحت لحدت ال اهأل

 ءرطفلا ةقدص يف عاص فصنب ريدقتلا زاجو «عاصلا فصن نود امم عرشلا يف ريدقتلا دري مل هنأل ؛ةنفحلا مكح يف

 وه اذهو «مارح هنم لياقلاف ريثكلا يف مرح ءيش لك :لاقو «نيترمتلاب ةرمتلا هركي هنأ :دمحم نع ىلعملا ىورو
 اميسال «توافتلا رادهإ مزلتسي ال عاصلا فصن نود اع عرشلا يف ريدقتلا مدع ذإ ؛سانلا لاومأ ةنايصل حيحصلا

 (حتف «ئيع) .نيركلاب ركلا وحن عيب ىلإ ةليسو نيتنفحلاب ةنفحلا عيب لختا اذإ



 ابرلا باب ما عويبلا باتك

 محللاو ءامهفايعأب نيسلفلاب سلفلاو «نيترمتلاب ةرمتلاو «نيتزوجلاب ةزوجلاو

 E الثامتم رمتلاب وأ بطلاب بطرلاو «نطقلاب سابركلاو «ناويحلاب
 لإ بطرلا عيب حصو يأ سابركلا عيب حصو يأ

 .نينيعم امهوك لاح نيتنفحلاب ةنفحلا حص يأ ] :امهفايعأب .نيسلفلاب سلفلا عيب اضيأ حصو يأ :سلفلاو

 سلفلا عيب زوجي ال :دمحم لاقو «سلفلا عيب ىلإ ةنفحلا عيب نم لئاسملا هذه ةلمحب قلعتي [(نيكسم«ئيع)

 ان راص هنأ :نيخيشللو «يعفاشلا لاق هبو «نييعتلاب نيعتي الف نيمهردلاب مهاردلاك راصف نمث هنأل ؛نيسلفلاب
 تقلح األ ؛مهاردلا فالخب امهفرصتل ا نيدقاعتملا حالطصاب ةينمثلا نع جرح دقو «سانلا حالطصاب

 لإ: يدوي هال اناا كو ےک ری اهدا یا اشاعات او

 (حتف) ٥۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .ابرلا
 نم وأ «ةاشب ةاش محل عاب نأب هسنج نم ناك ءاوس «نيخيشلا دنع ناويحلاب محللا عيب حصو يأ :لإ محللاو

 نأ الإ هسنج نم ناويحلاب محللا عيب حصي ال :يعفاشلاو دمحم لاقو «ةاشب ريعب محل عاب نأب هسنج فالح

 اء هيهنل ؛طقسلاب يقابلاو محللا نم هيف ام ةلباقع, محللا نوكيل ناويحلا يف يذلا نم رثكأ زرفملا محللا نوكي

 ةئيسن رخآلاب امهدحأ عيب زوجي ال اذهو «دحاو سنج امهنألو ."أطوملا" يف كلام هاور «ناويحلاب محللا عيب نع

 دنعو «ناك ام فيك زوجيف «ءنوزومب سيل ناويحلا نأل ؛نوزوملا ريغب نوزوملا عاب هنأ :امطو ءالضافتم اذكف

 (حتف ءئيع) .اعيمج مهوق يف زوجي ةحوبذم ةاشب ةيح ةاش ىرتشا ولو ءاعامجإ ةئيسنلاب زوجي الو «زوحي ال :دمحأ
 (حتف) .ضيبألا نطقلا نم بوث فاكلا رسكب :سابركلاو
 لزغلاب اذكو ءالضافتم وأ ايواستم ناك ءاوس اقلطم نطقلاب نطقلا نم بوثلا عيب حصو يأ :نطقلاب

 ءانطق دوعيف ضقني ال لزغلا نأل ؛سنجلا فالتحال دمحم دنع زاج لزغلاب نطقلا عاب ولو ءاسنج امهفالتخال

 جولحلا ريغب جولحما عاب ولو ءرهظأ دمحم لوقو ءنطق نطقلا لزغ نأل ؛ايواستم الإ زوجي ال :فسوي وبأ لاقو
 (حتف) ٠۹/۲ ٠٠١[ :قئاقحلا زمر] .ال الإو رخآلا يف امم رثكأ صلاخلا نأ ملع اذإ زاج

 صقنيأ :هنع لئس نيح لع هلوقل ؛ةثالثلا تلاق هبو ءزوجي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع ليكب اليك يأ :خإ بطرلاو

 ءرمتلاب بطرلا عيب زوجي الف «ناصقنلا يهو ةلعلا ىلإ راشأو «عيبلا دسفأف "اذإ ال" :كتفع لاقف معن :ليقف ءفح اذإ

 هنأ ىلع ليلدلاو ءالثامتم رمتلاب هعيب زوجيف ءرمت بطرلاو "لثك.ًالثم رمتلاب رمتلا" :روهشملا ثيدحلا يف اتع هلوقو
 هعيب زاج ارت ناك نإ هنألو ؛ًارمت هام "؟اذكه ربيخ رمت لك وأ" :لاق ءبطر هيلع يدهأ نيح اتع هنأ يور ام :رم
 «ناعونلا فلتخا اذإ" :الكلع هلوق وهو ثيدحلا رحآبف ءرمت ريغ ناك نإو «"لثع الم رمتلاب رمتلا" :ثيدحلا لوأب

 (حتف «ييع) .روهشملا هب ضراعي ال دحاولا ربخف «حص ولو «ليق ام ىلع حصي مل هوور امو "متئش فيك اوعيبف
 (ييع) .حصي ال :اهدنعو «ليكب اليك يأ الثامتم هنوك لاح رمتلاب بطرلا عيب يأ :خلإ رمعلاب وأ



 ابرلا باب ۳۲۲ عويبلا باتك

 رقبلا نبلو شاف صعبب اهضعب ةفلتخملا موُحْللاَو «بيبزلابو بنعلاب بنعلاو

 بنعلا عيب ًاضيأ حصو يأ

 ES زبخلاو ,محللاب وأ ةيلآلاب نطبلا محشو «بنعلا لخب لقدلا لخو < «منغلا نبلب

 ربخلا عيب ًاضيأ حص يأ م اك ل

 بيبزلاب بنعلا عيب حص يأ للا بنعلا عيب حص يأ ] :لإ بنعلاو

 قافتالاب زوجي ال :ليقو « و ءامهل افالح «ةفينح يبأ دنع نزولا يف ًالثامتم رمتلاب بطرلا عيبك

 هنأ دمحم نع ماشه ىورو ءاعيمج مهلوق يف رخآلاب امهدحأ عيب زاوج رفعج وبأ ركذو «ةيلقملا ريغب ةيلقملا ةطنحلاك

 «هلوق نع دمحم عجر يح هب لزأ ملو ءرمتلاب بطرلا هتمزلأف «بيبزلا نم زيفقب بنعلا نم زيفقب سأب ال :لاق

 بنعلاو «رمتلاب بطرلاو «بطرلاب رسبلا امأو «بطرلاب بطرلاك اعيمج مهلوق يف زوجيف بنعلاب بنعلا امأو
 (حتف «ئيع) .زوج ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع لثك ًالثم زوجيف بيبزلاب
 فصوي ةاكزلا يف ناويحلا نم رحآلا باصن هب لمكي ام لكو ءاسنح ةفلتخملا موحللا عيب ًاضيأ حصو يأ :موحللاو
 (يبلج) .سنجلا داحتاب فصوي سيماوجلاو رقبلاك كلذك نوكي ال امو «لبإلاو رقبلاو منغلاك سنجلا فالتحاب

 محلو «رقبلا محلب ةاشلا محل لثم ًالضافتم ضعبب اهضعب ًاسنج ةفلتخملا موحللا عيب حص يأ :خلإ اهضعب
 «سنجلا ةفلتخم نوكي نأ :ياثلاو «ةئيسن ال دقن نوكي نأ :امهدحأ :نيطرشب نكلو «لمحلا محلب سوماجلا

 نأض محلو «رقبلا محلب سوماح محلا عاب ول نح ءنابطلا عم زعملا محل اذك و «دحاو سنج رقبلاو سوماجلا محلو
 :ةثالثلا دنعو «ءلضفلا ةمرح ةلع متف ءامهسانجأ داحتال ؛الضافتم زجي مل تاحخبلا محلب بارعلا محلو ءزعملا محلب

 هنأل ؛سنجلا داحتا عم زوجي ثيح الضافتم هسنجب ريطلا محل عيب فالخب ءنالدبلا ىواست اذإ الإ اقلطم زوحي ال

 (يبلج «حتف ءييع) . .الضافتم زوجيف «يعرشلا ردفا وا یک او قروب نعبلق او
 نكلو «ةثالثلل ًافالخ لصألا فالتحاب سنجلا فالتحال ؛الضافتمو ايواستم عيبلا اذه حص يأ :خلإ رقبلا نبلو
 (يفاك) [١5/؟ :قئاقحلا زمرإ] .سنجلا فلتخمو ديب ادي نوكي يأ موحللا يف نيروكذملا نيطرشلاب

 حص يأ [بنعلا لخب - رمتلا نم ئدرلا وهو «فاقلاو لادلا حتفب - لقدلا لح عيب ًاضيأ حص يأ ] لو

 مهنأل ؛ةداعلا ىرحج مالكلل ءارجإ لقدلا لخ صح امنإو «نيروكذملا نيطرشلاب ًالضافتمو ًايواستم عيبلا اذه
 ٦١/۲[ :قئاقحلا زمر].كلذك رمتلا لك لح يف مكحلاف الإو «لقدلا نم لخلا ذاختا اوداتعا

 ةفلتخم سانجأ اهنأل ؛نأضلا نم اهلك تناك نإو :محللاب وأ (ط) .الضافتم ضعبب اهضعب عيب حص يأ :محشو

 :هلوقو «عيبلا اذه زوجي يأ :خلإ زبخلاو ]11/۲ :قئاقحلا زمرإ .ةلعلا مدعنيف دصاقملاو روصلاو ءامسألا فالتحال

 EE ناك“ e NS ؛لئاسملا هذه عيمجب قلعتم "الضافتم"

 فقوي ال هنأل ؛مامإلا دنع زوج ال ًارخأتم زبخلا ناك نإو و ورع ملأ هنأل ؛زاج «ةرحأتملا يه ةطنحلا

 هنأل ؛فسوي يبأ دنع زوجيو «هدنع يددع هنأل نمنع دعاك و: ار و انجح ةمينصلا ى تاوافتي هنإف هل دخن ىلع

 (حتف «ييع) .هيلع ىوتفلاو «حصأ لوألاو «قيقدلاو ربلاب زبخلا عيب يف ريح ال :ةفينح يبأ نعو «هدنع ٍنزو



 ابرلا باب 8 عويبلا باتك

 ن

 «تيّرلاب نوتيزلاو «قيوسلاب وأ قيقدلاب َرْبلا عيب ال ءالضافتم قيقدلاو ربلاب

 .مسمسلاو نوتيّزلا يف امم رثكأ جريشلاو تيزلا نوكي نيح «جريشلاب مسمسلاو
 صلاخلا يأ صلاخلا يأ ر مسمسلا عيب الو يأ

 .اددع ال رثزو زبخلا ضرقتسيو

 «ةطنحلا ءازجأ نم امهنأل ؛ايواستم الو ًالضافتم ال قيوسلاب وأ قيقدلاب ةطنحلا عيب زوجي ال يأ :خلإ ربلا عيب ال
 ةدايزلا لامتحا يف ةفزاحجياك راصف «ةطنحلا تابح لخلختو ءامهزانتكال ؛ةطنحلا نيبو امهنيب وسم ريغ ليكلاو

 ةروصلاو مسالا داحتال ؛ًالضافتم زوجي الو ءليك ًايواستم قيقدلاب قيقدلا عيب زوجيو «ليكب اليك ناك نإو زوجي الف
 ريغ اناك نإو «ةموعنلا نم ةدحاو ةفص ىلع اناكو «نيسوبكم اناك اذإ قيقدلاب قيقدلا عيب زوجي امنإو «ئعملاو

 عيب زوجي الو «زاوحلا مدع حصألاو «ناتياور هيفف «ةنزاوم قيقدلاب قيقدلا عاب نإو ءزوحي ال امهدحأ وأ نيسوبكم
 ةطنحلا ءازجأ قيقدلاو «ةيلقملا ةطنحلا ءازجأ قيوسلا ذإ ؛ةفينح يبأ دنع ًالضافتم الو ًايواستم ال قيوسلاب قيقدلا
 امل ؛ناك ام فيك زوج :الاقو ءامهئازجأ عيب اذكف «لاحب حصي ال ةيلقملا ريغب ةيلقملا ةطنحلا عيبو «ةيلقملا ريغلا

 (يفاك «حتف «ٰييع) .هجو نم دحاو سنج امهأ :هلو «دوصقملاو مسالا فالتحال نافلتخم ناسنحج

 (ئيع) .رخآ مساب صح نإو «هجو نم دحاو سنج هنأل ؛الضافتم وأ ايواستم ناك ءاوس :قيوسلاب وأ

 رسكب مسمسلا نهد وهو «برعم جريشلا :خلإ جريشلاو (ييع) .نوتيزلا عيب اضيأ حصي الو يأ :نوتيزلاو

 لثم نيشلا حتفب وهو «هئافصل هب ًاهيبشت جريش ريغتي نأ لبق ريصعللو ضيبألا نهدلل :ليقو ءاهحتف يكحو نيسلا
 هتلثمأف هتلق عمو ليلق وهو «مهرد باب نم ريصي هنأل ؛نیشلا رسک زوجي الو رفعح وحن للعف بابب قحلم بنيز

 تيزلا نأ ملع نإ :هجوأ ةعبرأ ىلع جريشلاب مسمسلاو تيزلاب نوتيزلا عيب نأ ملعا مث ءاهنم اذه سيلو ةروصحم

 ءزاج رثكأ لصفنملا تيزلا ناك نإو «هلثم هنأ ملع نإ اذكو «حصي مل لصفنملا تيزلا نم رثكأ نوتيزلا يف يذلا
 وه دقعلا يف لصألا نأل ؛رفز دنع حص هنم لقأ وأ هنم رثكأ وأ هلثم هنأ ملعي مل نإو «عامجإلاب ةثالثلا هذهو

 هجو نم حصيو «نيهحو نم دسفي هنأل ؛ةبلاغ داسفلا ةهج نأ :انلو «لامتحالاو كشلاب دسفي الف ءزاوجلا

 (حتف «ئيع) .الصأ حصي ال :ةئالثلا دنعو «ققحتملاك ابرلا يف مهوتملا نألو ؛حصي الف ءدحاو

 «يواستلا بجوي نزولا نأل ؛فسوي يبأ دنع :اددع ال انزو (ط).لفثلاب ةدايزلاو هلثع, نهدلا نوكيف :مسمسلاو

 :دمحم دنعو «يفي هبو «لوق يف يعفاشلا لاق هبو ءلصألاب ةقحلم وهو لضفلا ةهبش ققحتيف هبجوي ال ددعلاو
 لاق هبو «لماعتلاب كرتي سايقلاو «سانلا ةجاحو لماعتلل اعرش طقاس توافتلا نأل ؛اددعو انزو امك ضرقتسي

 توافتم وهف نزو نإو هنأل ؛اقلطم زوجي ال :ةفينح يبأ دنعو «فرعلا ربتعي :كلام دنعو «لوق يف يعفاشلاو دمحأ

 الو انزو ال يواستلا تبثي الف يلثلا يف حصي امإ ضارقتسالاو ءرخأتلاو مدقتلاو رونتلاو زابخلاو زبخلا توافتب

 (يفاك «حتف) [57/7 :قئاقحلا زمر] .ابرلا نع ًازرحت زوحي الف ءًاددع



 ابرلا باب م عويبلا باتك

 .همع يبرحلاو ملسملا نيب الو «هدبعو ديسلا نيب ابر الو

 رحلاك راص هنأل ؛بتاكملا فالخب دلو مأ وأ اربدم ولو [(ييع) .ابرلا ققحتي الف هالومل هدي يف ام نأل] :هدبعو

 ناك نإو «هدي يف امو هتبقرب قرغتسم نيد هيلع نكي ملو هل انوذأم دبعلا ناك اذإ اذهو يشك ف ًافرضتو ب

 قح هب قلعت :امهدنعو «بتاكملاك راصف «ةفينح يبأ دنع ىلوملل كلم. سيل هدي يف ام نأل ؛زوجي ال نيد هيلع

 (حتف) [17/7 :قئاقحلا زمر] .نيد هيلع ناك نإو ءامهنيب ابر ال :'طيحملا' فو «ةهبشلا نع ىرعي الف ءءامرغلا
 راد يق يبرحلاو ملسملا نيب ابر ال" :الع هلوقل ؛دساف دقعب ولو :همث .برحلا راد يف يبرحلا رفاكلا يأ :يبرحلا

 لحد ول هنأل ؛"همث" :هلوقب ديق امنو «رذع الب ناك نأب هاضرب لحيف «حابم هلام نألو ءلوحكم هاور ."برحلا

 يف كلامو دمحأو يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو ءاقافتا زوجي ال نيمهردب امهرد ملسم هنم عابف «نامأب يبرح انراد
 كلمتي ال نأ نامألاب مزتلا ملسملا نأل ؛انراد يف مهنم نمأتسملاب يبرحلل ًأرابتعا امهنيب ابرلا يرجي :ةحيحص ةياور
 دقعبو «حابم مهام نألو ءانيور ام امهيلع ةجحلاو «لالحلا كلملا ديفي الف ءدساف دقعلا اذهو .دقعلاب الإ مهام

 مهاضرب هذخأ اذإف مهاضر نودب مهيديأ يف امل ضرعتي الو «مهرذعي ال نأ مزتلا هنأ الإ اموصعم رصي م نامألا

 (حتف «ئيع) .ةقباسلا ةحابإلا مكحب هكلم



 قوقحلا باب Yo عويبلا باتك

 قوقحلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 :هقفارك. وأ هل وه قح لكب الإ لزنم ءارشبو ,قح لكب تيب ءارشب لحدي ال ولعلا

 O ةلظلا ال فينكلاك راد ءارشب لحخدو ءهنم وأ هيف وه ريثكو ليلق لكب وأ
 كلذ نم ائيش ركذي مل نإو دهيحف لوقو يأ

 يف لصأ وه ام نايب نم غرف امل [(ييع) .ةدوهعملا قوقحلا نم نمثلاو عيبملا عبتي ام يهو] :قوقحلا باب
 يف نأل ؛ابرلاب ةصاخ ةبسانم هلو «ةدوهعملا قوقحلا نم امهعبتي ام بابلا اذه يف ركذ نمثلاو عيبملا وهو «عيبلا

 دعب اهركذ قيليف «عباوت اهنأل ؛قوقحلا رحأو «لالح وه عيبملا ىلع لضف نايب انهو «مارح وه لضف نايب هباب

 ٍ (حتف) .عويبلا لئاسم
 نودب لدي الف «هلثمل اعبت نوكي ال ءيشلاو «هلثم ولعلاو «ةتوتيبلل حلصي دحاو فقسمل مسا تيبلا نأل :ولعلا

 وه قح لكب" :يرتشملا لوقي نأ الإ «لزنم ءارشب لحدي ال اذكو «"هل وه قح لكب" :لاق نإو .هيلع صيصنتلا

 لزنملا نأل ؛"لزنملا نم وأ لزنملا يف وه ريثك وأ ليلق لكب هتيرتشا" :لوقي وأ «"هقفارع هتيرتشا" :لوقي وأ «"هل
 عم هلهأب لجرلا هيف نكسي خبطمو فقسم نحصو تويب ىلع لمتشي امل مسا هنأل ؛تيبلاب هبشو «رادلاب هبش هل

 .لبطصإ هيف سيل هنأل ؛هيف روصق برض

 ههبشلو «كلذ وحن وأ هل وه قح لكب :لوقي نأ لثم «عباوتلا ركذ دنع اعبت ولعلا لخدي رادلاب ههبشلف

 'رادلا نأل ؛كلذ نم اعيش ركذي مل نإو راد ءارشب لحديو «عباوتلا ركذ نودب لزنملا يف ولعلا لحدي ال تيبلاب

 ؛هئازجأ نم ولعلاو «فقسم ريغ نحصو لزانمو تويب ىلع لمتشيو «طئاحلا نم دودحلا هيلع ريدأ امل مسا

 راجشألاو ءاملا رغب لحدي اذكو ءركذلاب هدارفإ ريغ نم رادلا ءارشب فينكلا لحدي امك «ركذ ريغ نم هيف لحديف

 واغلا لدا انفرع يقو «ةفوكلا لهأ فرع ىلع ءانب ليصفتلا اذه :"يفاكلا" يفو ءاهيف ناتسبلاو اهنحص يف يلا

 رک نا ريفي: تاك فاو ؛ةناحخ ىمسي نكسم لك نأل ؛رادلا وأ لزنملا وأ تيبلا مساب عاب ءاوس «لكلا يف

 (حتف) [5* 257/5 :قئاقحلا زمر] .هلهأ فرع رصع لك فو «ميلقإ لك يف ربتعيف

 (نيكسم) .هيلع صني نأ الإ قح لكب تيرتشا :لاق نإو ولعلا لحدي ال تيب هقوف اتيب ىرتشا ول يأ :قح لكب
 رادلا ءارشب - ءالخلا تيب وهو - فينكلا لدي امك يأ :فينكلاك .خلإ ءارشب ولعلا لحدي الو يأ :ءارشبو

 ةلظلا لحدت ال يأ طاباس :ةيسرافلاب اه لاقي ةفصلا ةئيهك مضب يه :ةلظلا ال (ئيع) .ركذلاب هدارفإ ريغ نم

 اهحتفم ناك نإ قوقح ركذ الب لحدت :امهدنعو ءال وأ رادلا يف اهحتفم ناك ءاوس «ةفينح يبأ دنع رادلا عيب يف

 ؛قيرطلا ءاوه ىلع ةينبم دودحلا نع ةجراح اأ :مامإللو ءولعلاو فينكلاك رادلا عباوت نم األ ؛رادلا يف

 (حتف «ٰييع) .اهوحنو قوقحلا ركذب الإ لحدت الف «همكح تذحأف



 قوقحلا باب ۳۲٦ عويبلا باتك

 هل وه قح لك وحنب الإ برشلاو ليسملاو قيرطلا لخدي الو هل وه قح لكب الإ
 لوقي نأ الإ يأ < لوقي نأ الإ يأ

 .اهيف ةراجإلا فالخ

 ؛قح لك وحنب هلوق ىلإ :خإ! قيرطلا لخدي الو (ييع) .ليلق لكب وأ هقفارع. :لوقي نأب كلذ وحنو :هل وه
 روصت رابتعاب هجو نم لصأو ءاهنيع نود عيبملاب عافتنالل دصقت اهفإ ثيح نم هحو نم ةعبات ءايشألا هذه نأل

 ةعبات تناكف ءدودحلا نع جراح اهنم ًالك نأل ؛قفارملا وأ قوقحلا ركذب الإ لحدت الف «عيبملا نودب اهدوجو
 ماع قيرط ىلإ وأ ةذفان ريغ ةكس ىلإ قيرطلا امأ ءناسنإ كلم يف صاخلا قيرطلا دارملاو «عباوتلا ركذب لحدتف

 ريغب قيرطلا قحتسي ال يرتشملاف «قيرط ةعيبملا رادلل سيل :عئابلا لاقو «قوقحلا يرتشملا ركذ نإف «لحديف
 ؛عئابلل تناك نإف «ةعيبملا رادلا ىلع ىرحأ راد عوذج تناك ول كلذكو «بيعلاب اهدري نأ هل نکل «ةجح

 (حتف «ئيع) .درلا هلف «بيعلا ةلزنمب ناك هريغل تناك نإو «عئابلا ىلع بحاو عيبملا صيلخت نأل ؛اهعفرب رمؤي

 .هريغو رطملا يرج عضوم وه :ليسملاو
 ركذ نودب ضرألاو نكسملا عيب يف ءايشألا هذه لحدي ال يأ ءاملا نم بيصنلا وه ةمجعملا رسكب :برشلاو

 هوحنو قح لك ركذ ريغ نم ةراحإلا يف برشلاو ليسملاو قيرطلا لخدي يأ :ةراجإلا فالخب (نيع) .قوقحلا
 هذه ىئئتسا ول اذهو «ةراجتلل نوكي دق هنأل ؛عيبلا فالخب «ع افتنالل دقعت ةراحإلا نأل ؛ًاضرأ وأ اراد رجأتسا اذإ
 اهيف اطوحد بحوف «ءايشألا هذه الإ ةرحأتسملا نيعلاب عافتنالا نكمي ال ذإ ؛لطبت ةراحإلا دقع نع ءايشألا

 ليسملا لحدي ال ناك نإف ءصاخ كلم يف نكي مل اذإ امب ديقم ةراحإلا يف ليسملا لود نأ الإ دقعلل احيحصت
 ةلصتملا تالآلاو مامحلا ردق لخديو «هوحنو قح لكب ركذ اذإ الإ صاخلا كلملا يف جلثلا طقسم الو «ٍذئنيح

 (حتف «ئييع) .هريغو بابلاك تيبلاب



 قاقحتسالا باب ضف عويبلا باتك

 قاقحتسالا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 م ا و ا ل ل ضقانتلاو ءرارقإلا ال ,ةيدعتم ةجح ةنيبلا

 اذه ركذ [(نيكسم «ئيع) اسا يلوضفلا عيب ركذ بابلا اذه يفو «قحلا بلط وه] :قاقحتسالا باب

 دعب نوكي بلطلاف «قحلا بلط قاقحتسالا نعي ؛نيعمو أظفل امهنيب يلا ةبسانملل قوقحلا باب بيقع بابلا
 اهنأل [(ئيع) .سانلا ةفاك قح يف رهظت ىح ريغلا ىلإ] :ةيدعتم ةجح ةنيبلا (ةيانع ,نيكسم) .ةلاحم ال قحلا

 ىعداف «ةمأ ىرتشا اذإ امك «ةفاكلا قح يف هؤاضق ذفنيف «ةماع ةيالو يضاقللو ءءاضقلاب الإ ةجح ريصت ال

 ‹«يعدت ةمألاو ءاهئارش لبق اهدلوتسا وأ اهربد وأ اهقتعأ دقو ءنالف كلم اهنأ وأ ءلصألا ةرح اأ يرتشملا

 عحريو «ىوعدلا ةحص عنمي ال اهعورفو ةيرحلا يف ضقانتلا نأل ؛هتنيب لبقت «هاوعد ىلع ةنيبلا يرتشملا ماقأو

 ىوعد عمست ال يح «سانلا ةفاك قح يف تتبث «عئابلا قح يف اهتيرح تبث اذإو «عئابلا ىلع نمثلاب يرتشملا
 ينو «ءالولاو بسنلاو حاكنلاو قتعلا يف ةفاكلا ىلإ ةيدعتم ةجح ةنيبلاب ءاضقلا نأ :لصاحلاو «دحأ نم كلملا

 (حتف «ئيع) .هلبق ال خيراتلا تقو نم خرؤملا كلملا

 ةجحب رارقإلا سيل نعي [(ييع) .يعدملا ىلع رصتقي ىح «ريغلا ىلإ ةيدعتم ةجحب رارقإلا سيل يأ ] :رارقإلا ال
 اذهو «هيلع رصتقيف «هريغ نود هسفن ىلع ةيالو رقمللو ءءاضقلا ىلع فقوتي ال هسفنب ةجح رارقإلا نأل ؛ةيدعتم

 هل رهظ مث ادبع ىرتشا اذإ هنأ :اهنم لإ تدلو ةعيبم :هلوقب فنصملا اهيلإ راشأ ام :اهنم :ةريثك عورفل لصأ

 عئابلا يأ لكلا ىلإ ىدعتيف «ءادتبالا نم ةنيبلاب كلملا تبثي هنأل ؛نمثلاب عئابلا ىلع عحجري هنإف «ةنيبلاب قحتسم

 هيلع رصاق هرارقإ نأل ؛عئابلا ىلع نمثلاب عجري ال هل قحتسم هنأ لحرل دبعلاب يرتشملا رقأ ولو «يرتشملاو

 رهظي الف «هل رقملل كلملا تابثإب ةرورضلا تعفدنا دقو «رابحإلا ةحص ةرورض هب رقملا يف كلملا هب تبئثيف

 ىلع رارقإلاب ىضقي ةنيبلاو رارقإلا عامتجا دنعو «عئابلا ىلع نمثلاب عوحرلا يف يرتشملا قح يف قاقحتسالا
 (حتف) [15/؟ :قئاقحلا زمر] .نمثلاب هعوجر ةجاحلاو «ةنيبلابف ةجاحلا دنع الإ رهظألا
 هضعب ناك اذإ ضقانت همالك يفو ءرخآلا ضقن دحاو لك نأك اعفادت نامالكلا ضقانت :لاقي :ضقانتلاو

 نوك طرش نم مهنمو هطرش نم مهنمف يضاقلا دنع مالكلا نوك طارتشا يف اوفلتخاو «ضعب لاطبإ يضتقي

 ىلع ةنيب يرتشملا ماقأو ءاهيعدي نالفو «نالف كلم اهنأ ىعدا مث ةمأ ىرتشا ول امك «طقف يضاقلا دنع يناثلا

 ءاضقانتم ناك هريغل ىعدا اذإف «عئابلا كلم اما ىلع ليلد ءارشلا ىلع همادقإ نأل ؛لبقت ال نمئلاب عجريل هاوعد

 نأل ؛كلملا ىوعد مالكلا يف ضقانتلا عنمي امنإو «ضقانتلا مدعل ؛لبقي نالف كلم هنأ عئابلا رارقإ ىلع نهرب ولو

 عورفل لصأ ًاضيأ اذهو ءاطقسف رخآلا نم ىلوأب سيل امهدحأ ذإ ؛ضقانتملا مالكلاب مكحي نأ هنكمي ال يضاقلا

 (حتف «ييع) ."طوسبملا" نم ىوعدلا باتك يف اهعضومو ةريثك



 قاقحتسالا باب ۳۲۸ عويبلا باتك

 «ةنيبب تقحتساف «تدلو ةعيبم .بسنلاو قالطلاو ةيرحلا ال كاللا ىوعد عنمب
 هنم داليتساب يرتشملا دنع ةعفنملا وأ نيعلا كلم يأ

 «لبقت «ةنيبلا ماقأو ءنالف ةقتعم اهنأ ىعدا مث اهضبقو ةمأ ىرتشا ول امك «ةيرحلا ىوعد عنمي ال ضقانتلا يأ :ةيرحلا ال

 لبقت هنإف «ةباتكلا لبق هقتعأ هالوم نأ ىلع نهرب مث «ةباتكلا لدب بتاكملا ىعدا ول امكو «عئابلا ىلع نمئلاب عجريو

 هب درفتي رمأ وه ذإ ؛ءافخلا هيف يرجي رمأ هنأل ؛قتعلا ىوعد يف ىوعدلا ةحص عنمي ال ضقانتلاف ,ىدأ ام عجرو «هتنیب

 (يفاك«حتف «ْييع) .دبعلا نع جرحلل اعفد ضقانتلا ىفعيف «كلذ دعب ملعي مث «هقاتعإ دبعلا ملعي ال اعرف «ىلوملا

 نأ ىلع ةنيب تماقأ مث ءاهجوز نم اهسفن تعلتخا اذإ ةأرملاك «قالطلا ىوعد ضقانتلا عنمب الو يأ :قالطلاو

 ذإ ؛ةضقانتم تناك نإو امنأل ؛علخلا لدب درتست نأ اهو ءاهتنيب لبقت هنإف «علخلا لبق انالث اهقلط اهجوز

 لالقتسال ضقانتلا ىفعي اذه عمو «ةضقانتم قالطلا ىوعدب نوكتف «قالطلا مدع ىلع لدي علخلا ىلع اهمادقإ

 ثالثلا نود ام يف نأل ؛ثالثلاب ةلأسملا انديقو «كلذب ملع امل نوكي نأ ريغ نم اهيلع ثالثلا عاقيإب جوزلا

 يف امأو «نيموي وأ موي لبق اهتنيبب ةأرملا هتتبثأ يذلا قالطلا دعب اهجوزت دق هنأ ةنيبلا جوزلا ميقي نأ نكمي

 (ةيافك «حتف) [55/؟ :قئاقحلا زمر] .نكمي الف ثالثلا

 هعابو يرتشملا هضبقو «هدنع دلو ادبع عاب اذإ امك «بسنلا ىوعد اضيأ ضقانتلا عنمب الو يأ :بسنلاو

 ملعف «ةونبلا يعدي هنأل ؛يناثلاو لوألا عيبلا لطبيو «هاوعد عمست هنبا هنأ لوألا عئابلا هاعدا مث «رحآ نم يرتشملا

 ىفخي امم وهو «قولعلا ىلع يئتبي بسنلا نأ بسنلا ىوعد يف ضقانتلا عنم مدعو لطاب رحلا عيبو ءأرح عاب هنأ
 .الثم ةعيبم ةيراج تناك ولف يأ :ةعيبم (ةيانع«حتف) [55/؟ :قئاقحلا زمر] .ضقانتلا هيف ىفعيف

 .اهدلو عم قحتسملا اهذحأي يعي اهدلو ةعيبملا عبتي يأ ] :اهدلو اهعبتي .ةنيبب قحتسم اه رهظف يأ :تقحتساف

 هل نوكيف ءامب ًالصتم ناك دلولاو «لصألا نم هكلم ام رهظيف «ةنيبم اهمساك اهنإف ءةقلطم ةجح ةنيبلا نأل [(نيع)
 وهو «ةدح يلع دلولاب ءاضقلا طرتشي :ليقو «مألا ءاضقب يفتكيف ءاهل عبت هنأل ؛مألا يف ءاضقلاب اعبت دلولا لحدي مث

 نإ :دمحم لاق ام هيلع لديو ءادوصقم مكحلا نم دبالف مألا نع لصفنم هسفنب لصأ ءاضقلا موي دلولا نأل ؛حصألا

 مألاب مكحلا تحت لحدي ال هريغ دي يف ناك اذإ دلولا اذكو .مكحلاب دئاوزلا لحدي ال دئاوزلاب ملعي مل اذإ يضاقلا

 (ةيافك «يئيع) .اعبت

 ذحأي الو «طقف ةيراحلا هل رقملا ذخأيف لجرل اهب يرتشملا رقأو يرتشملا دنع ةعيبملا تدلو اذإ يأ :خ! اه رقأ نإو
 لاصفنا دعب هتابثإب تعفدنا دقو «رابخإلا ةحص ةرورض هب ربخملا كلملا اب تبثيف ؛ةرصاق ةجح رارقإلا نأل ؛اهدلو

 ةجح يهو ةنيبلاب قاقحتسالا اهيف تبث يلا ىلوألا ةروصلا يف نمئلاب عجريف «هل دلولا نوكي الف «مألا نع دلولا

 اهعبتي ال :"ةياهنلا" ينو «ةرصاق ةجح يهو رارقإلاب قاقحتسالا توبثل عحري ال هنإف ؛ةروصلا هذه فالخب «ةيدعتم

 (حتف «ْييع) .هل هنأ رهاظلا نأل ؛اضيأ هل دلولا ناك هاعدا اذإ امأ هل رقملا هيلع عدي مل اذإ رارقإلا يف دلولا



 قاقحتسالا باب ۳۹ عويبلا باتك

 ناك نإف رح وه اذإف «ىرتشاف دبع انأف يرتشا :رتشمل دبع لاق نإو .ال لجرل
 رح هنأ ةنيبلاب رهظف دبعلا “دبع ءارش بلطي لحرل اههلاحب ةلأسملاو

 ىلع يرتشملا عحر الإو دملا ىلع ءيش الف ةفورغم هل اع وأ ارضاح عئابلا

 ىلع حل وصف راد يف اقح یعآا نمو .نهرلا فالخ < عئابلا ىلع دبعلاو «دبعلا
 كلذ هيلع ىعدملا ركنأو الوهحم يأ هب لفظ اإ عحر کک

 رادلا مهرد 5

 ديق :دبع انأف ئرتشا (ط) .ةيناثلا نود ىلوألا ةروصلا يف نمثلا عحريف ءاهدلو اهعبتي ال يأ :ال لجرل

 نأل ؛ءيشب هيلع عوحر ال «دبع انأ :لقي ملو نرتشا :لاق وأ ءارشب هرمأي ملو دبع انأ :لاق ول هنأل ؛نيديقلاب
 ن اهر نالا ىلع لدي ام هم د ر ملف يالا دلا لرش روكا أل دقو ناك اهيل رعي را
 اس نخ ةر لا أل ةو ةف نأ ةع نيا لا ناه رل مهر" وو ا حرق

 وهو «يرتشملل ًاريرغت نوكيف «ةيرحلا يف هلوق لوقلا ذإ ؛هدبع هنأ هرمأ رقأو «هرمأ ىلع دمتعا يرتشملاف «هسفن
 .ررغلاو ررضلل ًاعفد عئابلا ىلع هعوجر رذعت دنع نمثلاب انماض لعجيف «نامضلا ببس
 اعر نوكي الف هيف رطضم وهو «هنع انيد ىضق دبعلا نأل ؛نامضلاب هرمأي مل هنأ عم "عئابلا ىلع دبعلاو" :هلوقو

 نوكي الف هيف رطضم هنإف «دبعلا صيلختل هنيد ريعملا ىضق مث «نيدلاب ريعتسملل نهرلا دبع راعأ اذإ نهرلا ريعمك

 دحوي ملو «ةلافكلاب وأ ةضواعملاب نمثلا نامض نأل ؛ءيشب دبعلا ىلع يرتشملا عجري ال :فسوي يبأ دنعو ءًاعربتم
 (يناك«حتف «نييع) .كلذ ىلع دزي ملو «دبع انأ :لاق وأ ءطقف ينرتشا :لاق اذإ امك راصف ءامهنم دحاو

 .وه نيأ هروضح ىحريو هناكم ىردي يعي :ةفورعم (نيع) .همالك ىلع ءانب دبعلا لجرلا يأ :ىرتشاف
 (نيع «ط) .ةعطقنم ةبيغ باغو ءوه نيأ عئابلا ردي مل نإو يأ :خلإ الإو

 فالخب يأ [(ط) .ةعطقنم ةبيغ نهارلا باغ ولو دبعلا ىلع نمترملا عجري ال ثيح ءارح دحو اذإ] :نهرلا فالخب

 نهارلا ناك ءاوس ري اه كا «هنهراف دبع انأف ئنقرا :دبعلا لاق ول ام

 عضوم يف زوجي هنأ ىرت الأ «هقح ءافيتسال ةقيثو وه لب «ةضواعم دقعب سيل نهرلا نأل ؛هنع ابئاغ وأ ًارضاح
 هب رمألا لعجي ال ةضواعم دقع نكي مل اذإو هيف ملسملاو ملسلا لام سأرو فرصلا نمثك ةلدابملا هيف زوجي ال

 (حتف «ٰييع) .ةضواعملا دقع نمض يف وه ذإ ؛ةمالسلل انامض

 ناقل: او نالا كلذ هدي. قا ءاذ ام خخ ل اهعيزك ًاموامم ارد ىعدا ول هنأل لره يأ: اقخ: عدا نمو
 ام عحر لكلا قحتسا ول هنأل ؛اهضعب قاقحتساب ديق :اهضعب قحتساف (حتف) .هنم قحتسا ام باسحب عحر لقأ

 نأل ؛زئاج مولعم لدب ىلع لوهجملا نع حلصلا نأ ىلع ةلأسملا تلدو ؛كلمي ال ام ضوع ذأ هنأ انقيت انأل ؛ىدأ
 = تسيل ىوعدلا ةحص نأ ىلعو «ةعزانملا ىلإ يضفت ال طقسي اميف ةلاهجلا نأل ؛اندنع زئاج لوهجلا نع ءاربإلا



 هريغ كلم عاب نم مكح ۳۳. عويبلا باتك

 .هطسقب عجر اهلك ىعآا ولو .ءيشب عجري م
 يعدملا ىلع هيلع ىعدملا

 تي د ماو ور وا او ا او يونا هخسفي نأ كلامللف .ةريغ كلم عاب نمو
 ءاش نإ عيبلا يأ

 يوجد تاو ول وسلا ورك ا سا 5

 طرش ىوعدلا ةحص نأ يحركلا نسحلا وب أركذو «ةنيبلاو ىوعدلا حصتف ف «قحلاب هيلع ىعدملا رارقإ ىعدا اذإ الإ

 (حتف) .راكنإلا نع حلصلا ةحصل

 (ييع) .ءيشب هيلع عحري ال ءيش هدي يف ماد امف «لق نإو يقب اميف نوكي نأ زوجي هاوعد نأل :ءيشب عجري مل

 لدب نم هبيصنب يأ ] :هطسقب عجر (ييع) .ءيش اهنم قحتساف ةئام ىلع حلوصف رادلا لك يأ :اهلك ىعدا

 نأ نيبت ءيش اهنم قحتسا اذإف «رادلا لك نع عقو ةثام ىلع حلصلا نأل ؛قحتسملا طسقب يأ [(ندعم ءط) .حلصلا

 «ةئام ىلع حلصلا عقوف نيعم راد لك ىعدا اذإ هنأ :هحيضوتو «ضوعلا نم هباسحب دريف ءردقلا كلذ كلميال يعدملا

 (حتف) [117/1؟ :قئاقحلا زمر] .يعدملا ىلع امهرد نيسمخب هيلع ىعدملا عحر «رادلا فصن قحتساو

 ةيالو الو هينعي ال امي لاغتشالا يف عمجلا اذه بلغ ءلضف عمج ءافلا مضب لوضفلاو «يلوضفلا عيب ب يف يأ :لصف

 نم وه :لاقي نأ ىلوألاو ءءاطخ ءافلا حتفو «ليكوب سيل نم ءاهقفلا حالطصا يف وه :"برغملا" يفو «هيف هل

 (حتف) .يعرش نذإ الب ريغلا قح يف فرصتي
 اقلطم :هخسفي نأ كلامللف (ط) .الصأ دقعني م الإو ءالقاع اغلاب ريغلا ناك نإ فقوت «هرمأ الب : الب :ةريغ كلم

 اذكو «ةزاحجإ نوكي ال ملعلا دعب توكسلاو «هريغ نم هيلع دوقعملا عاب نأب ةلالد وأ «تخسف :لاق نأب احيرص

 نم هبهو وأ هبلط وأ هيرتشم نم نمثلا ضبق نأب ةلالد وأ «تزحجأ :لاق نأب نكره الظمأ "هزيجب وأ" :هلوق

 دبالف دقعلا يف فرصت ةزاحإلا نأل ؛ةزاجإلل طرش "لإ نادقاعلا يقب نإ" :هلوقو «هيلع هب قدصت وأ يرتشملا

 افوقوم دقعنا هعوقو لاح زيحب هلو ىلوضفلا نم ردص فرصت لك نأ :هيف لصألاو ؛ءايشألا مايقل كلذو همايق نم
 .الطاب عقيو فقوتي ال زيج هل نكي مل اذإ امأ ءألطاب عقي الو ءاندنع ةزاجإلا ىلع
 :انلو «ةيعرش ةيالو ريغ نع رداص هنأل ؛ةزاحإلا ىلع فقوتت الو «ةلطاب اهلك يلوضفلا تافرصت :يعفاشلا لاقو

 امم هل ىرتشأف «ةاش امه هل يرتشيل نيرانيد هاطعأ 5 يبلا نأ" يقرابلا دعج يبأ نب ةورع ثيدح نم يور ام

 هاور "هيف حبرل بارتلا ىرتشا ول ناكف «هعيب يف ةكربلاب هل اعدف «ةاشو رانيدب ءاحو امهادحإ عابف «نيتاش

 رانيدب ةيحضأ هل يرتشيل هثعب بلع هنأ" مازح نب ميكح نع تباث يبأ نب بيبح ثيدحو «دواد وبأو دمحأو يراخبلا

 - عيبلا دقعني مل ولو 25 هللا لوسرل رانيدلاو ةيحضألاب ءاجف اهفاكم ىرتشاف ارانيد اهيف حبرف ةيحضأ هل ىرتشاف



 هريغ كلم عاب نم مكح ۳۳۱ عويبلا باتك

 نم رتشم قع و a 05 يادار هو كاع ورمل نادقاعلا يقب نإ هزيحي وأ ا ق ٠ . 5 اس تج 1 ع

 ءزيجأف «هشرأ ذحأف «يرتشملا دنع هدي تعطق ولو ,هعيب ال ,هعيب ةزاجإب بصاغ
 هعابو هبصغ

 افوقوم هداقعنا يف ررض الو «هلحم ىلإ ًافاضم هلهأ نم ردص فرصتلا نكر نألو «"هدرلو ب يبلا هزوجي مل =
 ءذافنلاو خسفلا يف ريخ هنأل ؛كلاملا ىلع ررض هيف سيلو ءاموقتم لاملا نوكب ةيلحلاو لقعلاب ةيلهألا نأل ؛دقعنيف

 :تلق نإف «ءاغلإلا نع امهمالك نوصب نيدقاعتملل عفنو يرتشملا بلط ةنؤم هنع طقس ثيح ةعفنم هيف هل لب

 يأ دقعلا داقعنا يف مالكلا :تلق ؟قبآلا عيب نعو ضبقلا لبق عيبملا عيب نع ىف امك هكلمي ال ام عيب نع يلع ىف

 دعب هملس ول ىح «ةياور يف قبآلا اذكو ءادساف ناك نإو اندنع دقعني ضبقلا لبق عيبملا عيبو «همدعو زاوجلا

 .هملسيو هيرتشي مث هكلع ال ائيش عيبي نأ ثيدحلا نم دارملاو ءانمزلي الف «حص كلذ

 ةزاجإ ىلع فقوتي هنأل ؛ررغ هنأ ملسن ال :تلق «ملسم هاور اميف ررغلا عيب نع يلع ىفو ررغ اذه :تلق نإف

 كلاملا هزاحأ اذإو ءاضيأ اهؤاقب طرتشي ذكيحف اضرع ناك اذإ الإ ةزاحإلا ةحصل نمشلا ءاقب طرتشي الو «كلاملا

 ةزاحإلا دعب كله ءاوس «هدي يف كالهلاب نمضي ال يح «ليكولا ةلزنمب يلوضفلا دي يف ةنامأ هل اكو لمم نمثلا ناك

 نع قوقحلل اعفد ةزاحإلا لبق دقعلا خسفي نأ يلوضفللو «ةقباسلا ةلاكولاك ةقحاللا ةزاجإلا نأل ؛اهلبق وأ

 (حتف ؛«ئيع) .دقعلا موزل نع ازرحت ةزاجإلا لبق عيبلا خسف يرتشملل اذكو «هسفن

 نييعتلاب نيعتي اعاتم يأ :اضرع .نمشلا وهو هب دوقعملاو يأ :هبو (يشحم) .كلاملا وهو هل دوقعملا يقب يأ :هلو
 1 (يشح) .عيبملاك راصف

 نع قتعلا حص «بصاغلا عيب كلاملا زاجأ مث يرتشملا هقتعأف ءادبع بصغ نإ يأ :خلإ رتشم قتع حصو

 :لكع هلوقل ؛كلملا نودب قتع ال هنأل ؛سايقلا وهو حصي ال :رفزو دمحم دنعو «نيخيشلا دنع اناسحتسا يرتشملا
 حلصي الف ؛هجو نود هجو نم تباث وهو ءادنتسم نكل كلملا دافأ نإو فوقوملاو ,"مدأ نبا كلعب ال اميف قتع ال'
 .ثيدحلل لماكلا كلملا هل ححصملا نأل ؛قاتعإلل طر

 .هذافنب ذفنيف «هيلع ًابترم قاتعإلا فقوتيف «كلملا ةدافإل عوضوم قلطم فرصتب ًافوقوم تبثي كلملا نأ :امهلو

 «ببسلاب مكحلا لاصتا لصألا نأل ؛عيبلا نمترملا ةزاجإب ذفنيو فقوتي هنإف «نهارلا نم يرتشملا قاتعإك راصو
 تقو كلملا ىلإ جاتحي قاتعإلا نأ ملسن الو «هفقوت يف ال كلملا ذافن يف ررضلاو «كلاملا نع ررضلا عفدل ريحأتلاو
 .بصاغلا عيب كلاملا ةزاحإب يأ :ةزاجإب (حتف «ٰييع) .ذفانلا قتعلا ثيدحلاب دارملاو «هذافن تقو لب «هتوبث

 وهو «لوألا يرتشملل تبث ةزاحإلاب هنأل ؛هعيب ىلوملا زاحأ نإو بصاغلا نم يرتشملا عيب حصي ال يأ :هعيب ال
 فوقوملا كلملاو تابلا كلملا عامتجا ةلاحتسال ؛هلطبأ هريغل فوقوم كلم ىلع ءرط اذإف «تاب كلم يناثلا عئابلا

 .عيبلا كلاملا زاحأ مث عيبلا يأ :زيجأف (حتف) [18/7 :قئاقحلا زمر] .دحاو لحم يف



 هريغ كلم عاب نم مكح !Ak عويبلا باتك

 ,هرمأ ريغب هريغ ل عاب ولو .نمثلا فصن ىلع داز امك قدصتو .هيرتشمل هشرأف

 لحجر يأ هنامض يف لخدي مل هنأل يرتشملا

 «عيبلا ذر دارأو «عيبلاب هرمأي مل هنأ دبعلا بر وأ كل زارقإ لغ ئرتشملا نقر
 روك دما روكذملا دبعلا عيب عئابلا دبعلا كلام ةنيبلا ماقأ يأ

 711 1 1 1 011 1 ز ز ز ز ز زؤزآ Es ئابلا رقأ نإ و هني اب
 يح E 4 را ل

 دارملاو ءاعامس ةثنؤم اهنأل ؛ثينأتلا موزلل ديلا ىلإ ريمضلا دوع زوج الو «عطقلل هشرأ يف ريمضلا :هيرتشمل هشرأف
 نأ نيبتف ءارشلا تقو نم هل مت كلملا نأل ؛يرتشملل شرألا اذه نوكو اشرأ بحوت يلا ةحارجلا ةباصإ ديلا عطقب

 وهف «ةزاحإلا لبق رقع وأ دلو وأ بسك نم عيبملا ف ثدحي املك اذه ىلعو «هل شرألاف «هكلم ىلع لصح عطقلا

 اببس عضوي مل بصغلا نأل ؛هل شرألا نوكي ال هتميق نمض مث بصاغلا دنع هدي تعطق ول ام فالخب «يرتشملل

 تقو ةقيقح دوجوم ريغ كلملا نأل ؛"نمثلا فصن ىلع داز ام. قدصو" :هلوقو «ةرورض هب تبثي امنإو «كلملل
 ةلباقم. نئاك وه ام هنامض يف لحد يذلاو «ةميقلا فصن دبعلا يفو ةيدلا فصن رحلا يف ةدحاولا ديلا شرأو ‹«عطقلا

 (حتف) [1۸/۲ :قئاقحلا زمر] .انلق امل ؛كلملا مدع ةهبش هيف نمثلا فصن ىلع داز امف «نمثلا

 نهربف :هلوقو ءءيش يف ةلأسملا ةروص نم سيل هنأ الإ «"ريغصلا عماجلا" يف عقو نإو رمألا مدع ديق :هرمأ ريغب

 ةنيبلا ماقأ يرتشملا نأ ىلع لومحم اذهو «هناهرب لبقي رمألا مدعب يرتشملا رارقإ ىلع عئابلا نهرب ول اذكو «يرتشملا
 ؛'هتنيب لبقت مل" :هلوقو «ضقانتلا مدعل لبقت عيبلا دعب هرارقإ ىلع اهماقأ اذإ امأ ؛عيبلا لبق عئابلا رارقإ ىلع

 نم رهاظلا نأل ؛دقعلا ذافنو ةحصلا ىوعد ىلع ليلد عيبلاو ءارشلا ىلع مادقإلا ذإ ؛ضقانتلاب هاوعد نالطبل

 رمألا مدعب رارقإلا ىوعدو «عيبلا كلمبي عئابلا نأ ىلع ليلدو «ذفانلا حيحصلا دقعلا ةرشابم ملسملا لقاعلا لاح

 .ىوعدلا ةحص ىلع يئتبي ةنيبلا لوبقو «هضقاني

 «هاوعد حصت الف «ضقانتم هريغ ذإ ؛رمألا يعدمل لوقلا ناكل «ةنيب نكي مل ولو «ةنيبلا لبقت ال ىوعدلا تلطب اذإف

 نهرب مث هاوعد ىلع قحتسملا قدص ول يرتشملا نأ نم "تادايزلا" يف ام هيفاني الو «هفالحتسا هل نكي مل اذهلو

 عيبملا نوكيف «يرتشملا دي يف انه عيبملا نأب امهنيب قرف هنأل ؛لبقي نمثلاب عجريل قحتسملل هنأب عئابلا رارقإ ىلع
 تبثيف «يرتشملل املاس عيبملا نوكي الف «قحتسملا دي يف "تادايزلا" يف اميفو ءعوجرلا قح هل تبثي الف «هل الاس

 (حتفو ئيع).هطرش نادحول عوحرلا قح هل

 ؛يرتشملا ةنيب يأ :هتنيب (نيكسم «ْييع) .هكلام نعي دبعلا بر رارقإ ىلع يرتشملا نهربو يأ :دبعلا بر وأ
 (ندعم «ئيع) .ضقانتلاب هاوعد نالطبل

 ؛ديقب سيل "يضاقلا دنع" :هلوقو .يرمأي ل دبعلا بر نأب يلوضفلا عئابلا رقأ ول يأ :كلذب عئابلا رقأ نإو

 (حتف) .يضاقلا دنع :لاق اذهلف «يضاقلا سلجم. صتخت ةنيبلا نأ الإ ءاوس هريغو يضاقلا دنع هرارقإ نأل



 هريغ كلم عاب نم مكح ۳۴ ظ عويبلا باتك

 هئانب يف يرتشملا اهلحدأو ,ةريغ راد عاب نمو كلذ يرتشملا بلط نإ عيبلا لطب
 هرمأ ريغب هتصرع يأ هضقنو عيبلا نالطب يأ

 لبا نش
 يرتشملا بلطو «عيبلاب هرمأي مل دبعلا بر نأب عئابلا رقأ اذإ يأ عيبلا نالطبل طرش :كلذ يرتشملا بلط نإ

 كلذ ىلع هدعاسي نأ يرتشمللف «ةمهتلا مدعل ؛رارقإلا ةحص عني ال ضقانتلا نأل ؛عيبلا لطب عيبلا ضقن

 اذإف «هرمأب ناك هنأ ىعداو ءامهذك نإ دبعلا بر قح يف ال امهقح يف عيبلا لطبيف ءامهنيب قافتالا ققحتيف

 «قداصتلاب ئرب هنأل ؛يرتشملا بلاطي نأ هل سيلو «هليكو هنأل ؛امهدنع نمشلاب عئابلا بلاطي هقح يف خسفني مل

 نمثلا نم يرتشملا ليكولا ءاربإ نأ ىلع ءانب «عئابلا ىلع هب عجر ىدأ اذإف «هبلاطي نأ هل :فسوي يبأ دنعو

 .حصي ال :هدنعو «لك وملل نمضيو ءامهدنع حيحص

 «كلاملا فلحتسا الإو «همزل ةنيبلا ليكو لا ماقأ نإف «هلكو هنأ اقداصتو ليكو تلا كلاملا ركنأ نأب سكعلاب ناك ولو

 «خسفلا عئابلا بلطو «راكنإلا دعب كلاملا باغ ولو «رارقإلاك لوكنلا نأل ؛همزل لكن نإو «همزلي مل فلح نإف
 فلحيل خسفلا ريخأت يرتشملا بلط نإف ءافوقوم ناك عيبلا نأ يضاقلا دنع تبث هنأل موني عيبا يضاقلا خسف
 فلحو كلاملا رضح ولف ؛نيميلا لحأل هريخأت زوجي الف ققحت دق خسفلا بيس نأل ؛رخوي هرمأي مل هنأ ىلع كلاملا

 ارهاظ حص دبعلا عيب نأل ؛ ؛عئابلا ذحأي م يرتشملا باغو ارضاح كلاملا ناك ولو < ؛عييبلا داع لكن نإو «دبعلا ذحأآ

 نإو «هرمأ تبث لكن اذإف «هعيبب هرمأ ام هنأ دبعلا بر فلحي نأ عئابللو «هخسفب بئاغلا ىلع ءاضقلا حصي الف

 (هريغ «حتف «ئيع) .ادنتسم كلملا تبثي تانومضملا يف نأل ؛هعيب ذفنو عئابلا نمض فلح

 يرسي ال عئابلا رارقإ نأل ؛يرتشملا هبذكيو بصغلاب عئابلا فرتعي نأ :ةلأسملا نيعمو :خلإ هريغ راد عاب نمو

 ةنيبلا ةماقإ نع هزجع ىلإ افاضم فلتلا ناك ةنيبلا رادلا بحاص مقي مل اذإف ,ناهربلا نم دبالو «يرتشملا ىلع

 يف يرتشملا اهلخدأو" :هلوقو «رادلا ةميق عئابلا نمضي ال اذهو «هعيب زوجي ال بصاغلا نأل ؛عئابلا دقع ىلإ ال

 وهو «بصغ هتعب ام نأ يرتشملا ىلع عئابلا لوق ةيارس مدع يف ءانبلا يف لاخدإلل ريثأت ال ذإ ؛اقافتا عقو "هئانب

 دمحم لوق وهو ءاهتميق عئابلا نمضي :ًالوأ لوقي فسوي وبأ ناكو ءاضيأ مامإلا لوقو ارخآ فسوي يأ لوق
 :فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو «ققحتي :يعفاشلاو رفزو دمحم دنع ؟ال مأ ققحتي له هنأ راقعلا بصغ ةلأسم يهو

 (نيكسم «حتف «ئيع) .ققحتي ال



 ملسلا باب 4 عويبلا باتك

 ملسلا باب
 هماكحأ نایب يف يأ

 ليكملا يف مصيف ءالف ال امو «هيف ملّسلا حص هردق ةفرعمو هتفص طبض نكمأ ام
 هفصو كردأ ءيش لك

 ا ل نمشملا نوزوملاو
 تيزلاو لسعلاك

 طئارشلاب عئابلا ىلع E نأ ىلع ءيشلا عيب وه :اعرشو «لاجعتسالا وه :ةغل كيرحتلاب| :ملسلا باب

 «يناثلا يف عرش لوألا نايب نم غرف املف :ةصخر نيعلاب نيدلا عيبو «ةعيزع نيدلاب نيعلا عيب نأ ملعا [ةربتعملا
 ليجعت وهو «يوغللا هانعم ىلع لدي مكحب هصاصتخال ؛مسالا اذهب عيبلا نم عونلا اذه صتخاو «ملسلا وهو
 بر يرتشملاو «هيلإ املسم عئابلاو ءلالا سأر نمشلاو «هيف املسم ىمسي عيبملاف «عيبملا روضح لبق نيلدبلا دحأ

 «لحجؤملا ملسلا لحأ هللا نأ دهشأ :امُكد سابع نبا لاق «ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب عورشم وهو «ملسلا

 ىه ع هنأ انيور دقو «۲۸۲:ةرقبلا) 4 ةوُبتكاَف َىَمَسُم ٍلَجَأ ىلإ ندب میاد اذإ اوُنمآ َنيِذَلا هيأ اإل :ىلاعت هلوق التو
 .ملسلا يف صحرو «ناسنإلا دنع سيل ام عيب نع

 ميلستلا رودقم ريغ كولمم وأ كولم ريغ دوحوم عيبو «مودعم وهو «عيبم هيف ملسملا نأل ؛هزاوج ىبأي سايقلاو

 افلسو امالسإو املس هنم يمسو «ةغل فلسلا نعم وهو ءانركذ ام هانكرت نكلو «ىلوأ مودعملا عيبف زوجي ال

 دقعني الو «لجآب لحاع ذأ وه :ليقو ءالجآ نما يفو ًالجاع نمثلا يف كلملا تبثي دقع وه :ًاعرشو ءافالسإو

 :هنكرو «حصألا وهو «دقعني :نسحلا ةياور يفو «لوق يف يعفاشلاو نابأ نب ىسيعو رفز لاق هبو خيا ظفلب

 ببسو ءاضيأ عيبلا ظفلب دقعني هنأ حصألاو «تاياورلا قافتا هيلعو ءملسلا ظفلب دقعنيو «لوبقلاو باحيإلا

 ,ةمذلا يف نيدلا هيف ملسملا يف ملسلا برلو «نمثلا يف هيلإ ملسملل كلملا توبث همكحو «ةحاحلا ةدش هتيعورشم

 (حتف «ئيع) .هضبقب الإ تبثي الف نيعلا يف امأ
 هنأل :هيف ملسلا حص (نيع) .هرادقم ةفرعم :خسنلا ضعب ينو «عورذمو نوزومو ليكمك :هردق ةفرعمو
 ليك يف ملسيلف ءرمت ف مكنم ملسأ نم" :8تلع لاق دقو ءردقلا ةفرعمو فصولا طبض دعب ةعزانملا ىلإ يضفي ال
 لك يأ ] :الف ال امو ۷٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .ملسمو يراخبلا هاور ."مولعم لحأ ىلإ مولعم نزوو مولعم
 ناويحلاك ةعزانملا ىلإ يضفي هنأل ؛هيف ملسلا حصي الف [(نييع).ردقلا ةفرعمو ةفصلا طبض هيف نكمي ال ءيش

 «ةنوزوم امهفإف «ريناندلاو مهاردلا نع ازارتحا "نمثملا" :هلوقب ديقو :نمثملا (نييع ءط) .يلآللاو رهاوجلاو

 ًالطاب دقعلا ناك ًاضيأ ًانمث لاملا سأر ناك اذإ هنإف ءامهيف ملسلا زوجي الف ءةقلح نامثأ لب ةنمثم ريغ امهنكلو

 ركب وبأ لاق ؟لجؤم نمشب اعيب دقعني لهو ءاقافتا املس حصي مل مهارد ةرشع يف بوثك نمشلا ريغ ناك نإو ءاقافتا
 = بحوأ يذلا لحما يف نوكي امنإ دقعلا حيحصت نأل ؛حصألا وهو ءدقعني ال :نابأ نب ىسيع لاقو «دقعني :شمعألا



 ملسلا باب Pro عويبلا باتك

 مولع نم يمس نإ رجآلاو نبللاو لاو ضيبلاو زوجلاك براقتملا يددعلاو
 اددع يددعلا ف حصيو

 ذل 1 2111 اولا رو لعوب 4 يل OCTET طار ايف تأ CTT بوثلاك يعرذلاو

 رابتعاب لب اهرابتعاب حيحصتلا نكمي الو «مهاردلا يف الإ هابجوي مل امهو «هريغ يف ال هيف عيبلا نادقاعتملا =

 «نازيملاب ريعشلاو ربلا يف ملسأ اذإ امك انزو ليكملا يف ملسأ ولو «هلح ريغ يف ناكف «هيف هابجوي ملو «بوثلا
 نوزوملا يف ملسأ ول فالخلا اذه ىلعو «زوحي ال هنأ نسحلا ىورو ءزوحي هنأ :انباحصأ نع يواحطلا ىور
 (حتف ييع) .ريناندلاو مهاردلا يف ملسلا زوجي :كلام دنعو ءاليك
 ىرخأ ةرمو ددعلاب ةرم فرعت رادقملا نأل ؛اددع براقتملا يددعلا يف ملسلا حصيو يأ :براقتملا يددعلاو

 ؛اددع زوجي ال :رفز لاقو «ليكلا ثيح نم وأ ددعلا ثيح نم ًازئاج نوكيف «امه طبضلا نكمأف «ليكلاب
 ديقو ءًاليك حصي ال هنأ :هنعو ءافرع رده وهف «هرادهإ زاحف امهحالطصاب ادودعم هنوك :انلق ؛هداحآ توافتل
 دنعو «ًانزو حصي :يعفاشلا دنع الإ «نامرلاو خيطبلاك توافتملا يددعلا يف حصي ال هنأل ؛"براقتملا" :هلوقب
 يف هداحآ فلتحا ام :فسوي يبأ نع لقن ام هريسفتو - توافتملا يددعلا امأو ءاقلطم حصي :دمحأو كلام

 عراكألاو سوؤرلاو بشخلاو دولحلاو e رهاوجلاو رردلاك هيف ملسلا زوجي الف - هسانحأ تدحتاو ةميقلا

 ءامولعم اظلغو ًامولعم الوطو امولعم اعيش بشخلاو ممدألاو دولحلا سنج نم نيب اذإ الإ ءاهوحنو لجرفسلاو
 .زوجيف براقتملاب قحلأف «ملسلا طئارش عيمجب ىتأو

 وأ ةماعن ضيب ناك اوس الطن :ضيبلاو (ييع) .ميلستلا رودقم فصولا طوبضم ردقلا مولعم هنأل :زوجلاك

 ملسأ نإ :ليقو «ةميقلا يف هداحآ توافتل ؛ةماعنلا ضيب يف حصي ال ملسلا نأ :ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «هريغ

 ٠ دنعو «ددعلاب هطبض ناكمإل ؛سلفلا يف ملسلا حصيو يأ :سلفلاو (حتف «ئيع) .الف الإو ءزاج لكألل هيف
 و كلام لاق و نيسلفلاب يللا عب ب زوجي ال اذهو «جوري ماد ام نمث هنأل ؛هيف ملسلا حصي ال :دمحم

 (حتف «ييع) .افالح "ريغصلا عماجلا" يف كحي مل اذمو «حصألا وهو ءامهوقك دمحم نع ةياورلا رهاظ نأ الإ

 (ئيع «ط) .قرحملا بوطلا وهو ءارلا ديدشتو ميحلا مضب a .ءيل بوطلا وهو ءءابلاو ماللا رسكب :نبللاو

 .نيطلا بلاق :ميملا رسكب "نبلملاو" .ةلآلا ركذ دعب ةعزانملا ىلإ يضفي ب افالتحا فلتخت ال هداحآ نأل :مولعم نبلم

 نوكي نأ لمتحيو «لمح لثم ريصيف ةدحوملا ناكسإ زوجيو «لبإك نبللاو «نبللا بلاق :ربنمك نبلملا :”سوماقلا" يقو
 ركذ "ةصالخلا" يف طرشو ارسم هلولط كد: اذإ امولعم :نيلملا رضي اغزو للا ةنه تري املا اهم نيلملا
 (حتف «ييع) .ةعزانملا ىلإ يضفي هنأل ؛ملسلا زوجي ال نبلملا نيعتي مل اذإو «نبللا هنم لمعي يذلا عضوملا

 عماجب نوزوملاو ليكملاب اهب ةا نيضطلاو طاسبلاو بوثلاك عرذي يذلا ءيشلا يف ملسلا حصيو يأ :يعرذلاو

 .فافخلاو سنالقلاو ءارفلاك هيف ملسلا زوج الف ,طيخملا امأ «طيخملا ريغ بوثلاب دارأو «ةحاحلا



 ملسلا باب ۳۳٦ عويبلا باتك

 د فكل فد ك

 ءاددع لاو ,هفارطأو ناويحلا ف ال ,ةعنصلاو ةعقرلاو ةفصلاو عارذلا نيب نإ

 ا ا زرخلاو رهاوجلاو ءازرج ةبطرلاو ءامزح او

 نم بوثلا ناك نإو «عازنلا ىلإ يدؤي الف ءايشألا هذه ركذب الإ امولعم ريصي ال بوثلا نأل :لإ عارذلا نيب نإ

 نطق نم هنأب :ةفصلاو (حتف «ئيع) .هب الإ امولعم ريصي ال هنأل ؛كلذ عم هنزو نايب نم دب الف «نزولاب عابي ريرح
 (ييع) .كلذ وحن وأ ريرح وأ امهنم بكرم وأ ناتك وأ

 يأ :ناويحلا يف ال (نيع) .امهريغ وأ ورمع وأ ديز لمع وأ ءامهوحن وأ مورلا وأ ماشلا لمع هنأب :ةعنصلاو
 هيف لحديو «ناويحلا يف فلسلا نع ىم تع هنأل ؛اقيقر وأ ةباد ناك ءاوس ءاقلطم ناويحلا يف ملسلا حصي ال

 تلاقو «هداحآ توافتي هنألو «كمسلا همومع نم صخب هنأ الإ «ريفاصعلاو يرمقلاو مامحلا ىح هسانحأ عيمج

 هبشأف «ريسي كلذ دعب توافتلا نأل ؛هتفصو هعونو هنسو هسنح ةفرعم نكمي هنأل ؛ناويحلا يف ملسلا زوجي :ةثالثلا

 «ةعزانملا ىلإ يضفيف «ةنطابلا يناعملا رابتعاب ةيلاملا ف شحاف توافت ىقبي ركذ ام دعب هنأو ءانيور ام انلو «بايثلا

 .دحاو لاونم ىلع اجسن اذإ نابوثلا توافتي املقف ءدابعلا عونصم هنأل ؛بايثلا فالخب

 توافتلل] ؛مئاوقلا نم ةبكرلا نود ام يهو «عراكألاو سوؤرلاك ناويحلا فارطأ يف حصي الو يأ :هفارطأو

 ناويحلا فارطأ يف ملسلا حصي ال يأ دولحلاو فارطألاب قلعتم :اددع (ئيع) [.طبضلا مدعو اهيف شحافلا
 ءمحللا يف امك زوجي :امهدنعو «ةفينح يبأ لوق ىلع اذهو «هيف شحافلا توافتلل ؛ددعلا ثيح نم هدولحو

 يف فالخلا اذكو ءًاددع هدولحو ناويحلا سوؤر يف ملسلا زوجي :دمحأو كلام لاقو «قافتالاب زوجي ال :ليقو

 (حتف ؛ئيع) .امهيف نزولاب ملسلا زوج ا ناعابي اناك اذإو ءاددع قاروألا

 لوط نيب اذإ الإ «تادشب ادودشم بطحلا نوك لاح يأ «ةمزح عمج ءازلا حتفو ءاحلا مضب] :امزح بطحلاو

 ةرابضإلاك «لابحألاب هتعمج ءيش لك :"ةرهمجلا" يفو [(نيكسم «نييع) .عارذ وأ ربش هنأ ةمزحلا هب دشت ام

 .ةمزحلا يهو ةعامج ةزمهلا رسكب ةرابضإلاو .بطحلا ةمزح تيم هنمو ؛ةمزح وهف

 يه ةبطرلاو «هوحنو تقلا نم ةضبقلا يهو ةمجعملا ءازلا ىلع ةلمهملا ءارلا مدقتب ةزرح عمج] :ازرج ةبطرلاو

 حتفو ءارلا نوكسو ميحلا مضب "ةزرح" «ةدش لك تادشب ةدودشم ةبطرلا يف الو يأ [(نيكسم «ييع) .ميسربلا

 ةفصلا نايبو «نزولاب هدقع وأ «بطحلا هب دشي يذلا لبحلا نيب ولو "۶7 سو" ةيسرافلاب يهو «زرح اهعمج ءءازلا

 حصي الو يأ :رهاوجلاو 77/١[ :قئاقحلا زمر] .زوجي نزولاو ةفصلا نيب اذإ ةبطرلا يف كلذكو ءزئاج وهف «عونلاو

 عذحجلا كيرحتلاب وهو :زرخلا يف الو يأ :زرخلاو (ييع) .امهوحنو جزوريفلاو هعاونأب توقايلا وحن رهاوجلا يف

 (ييع) .اهوحنو رولبلاو قيقعلاو



 ملسلا باب ۷ عويبلا باتك
 ط د ف ك

AA O OA و a ءيرطلا كمّسلاو عطقنلاو 

 دقعلا دنع ًادوجوم هيف ملسملا ناك ءاوس ءاقلطم سانلا يديأ نع عطقنملا يف ملسلا زوج الو يأ :عطقنملاو

 - لحما دنع سانلا دنا دوي دقعلا تقر الفتن ناک وأ ءلجألا لولح دنع سانلا يديأ نع اعطقنم

 انيك لع «لحملا دنعو دلا ةع ادو ناك وأ «هيف ملسملا لولح تقو يأ - نامز مسا ءاحلا رسكب

 «هبوجو دنع ةردقلا دوجول ؛دمحأو كلام لاق هبو «نيتريخألا نيتروصلا يف حصي :يعفاشلا دنعو ءامهنيب

 «'اهحالص ودبي يح رامثلا عيب نع ىف يلع هنأ" :رمع نبا نع درو ام :انلو «كلذ لبق هطارتشال نعم الو

 يف درو ثيدحلا ذإ ؛لاحلا يف عطقنملا يف زوجي ال هنأ ىلع صن اذهو «"ةهاعلا نمأتو ضيبت ىح" :ظفل فو
 هيف ملسملا ناك اذإو "؟هيخأ لام مكدحأ لحتسي مبف ةرمغلا هللا عنم اذإ" :الكلع هلوق هيلع لديو «ملسلا

 .اقافتا حصي لحما تقو ىلإ دقعلا تقو نم ًادوجوم
 نإو «هلام سأر ذحأو دقعلا خسف ءاش نإ رايخلاب وهف «ملسلا بر هذحأي ملو «لحنا دعب سانلا يديأ نع عطقنا ولو

 لبق عيبملا كله اذإ امك «هميلست نع زجعلل لاملا سأر ذحأيو «دقعلا لطبي :رفز لاقو «هدوحو ىلإ رظتنا ءاش

 لبق عيبملا دبعلا قبأ اذإ امك «هيف ريخيف لاوزلا فرش ىلع ضراعب ميلستلا رذعتو «حص دق ملسلا نإ :انلق «ضبقلا

 (حتف «نييع) .فلح ىلإ ال تاف دق هنأل ؛ضبقلا لبق عيبملا كاله فالخب «ضبقلا

 (نيكسم) .اددع ال انزو حصي هسنج يف ناك نإف ءاددعو انزو هسنج ريغ يف كمسلا يف حصي الو يأ :كمسلاو
 حصي الف «هايملا دامحم ال ؛ءاتشلا يق سانلا يديأ نع عطقني هنأل ؛يرطلا كمسلا يف ملسلا حصي ال يأ :يرطلا

 يف ملسأ ول امك «نايحألا عيمج يف ًاددع ال ًانزو زاج رصمك الصأ عطقني ال دلب يف ناك ولو ءاددع الو انزو
 يف ريح ال :دمحم لوق نعم اذهو ءدلب لك يف اددع ال ًانزو زاح ءاتشلا غلبي ال لحألا ىهتنم ناكو فيصلا

 .محللا يف ملسلاك «عطقنت يلا رابكلا يف زوجي ال هنأ :ةفينح يبأ نعو «هنيح يف الإ يرطلا كمسلا

 ملسي نأ امإ :ولخي الو «حيلملا وأ يرطلا يف نوكي نأ امإ :ولخي ال كمسلا يف ملسلا :"يواحطلا حرش" ينو
 رظني ءانزو هيف ملسأ نإو «توافتم هنأل ؛احولمم وأ ًايرط ناك ءاوس ءزوحي ال ًاددع هيف ملسأ نإف ءانزو وأ اددع

 نيب اميف عطقني الو ءءاتشلا ريغ يف لحألاو ءءاتشلا ريغ يف دقعلا ناك نإ ءايرط ناك نإو ءزوحي ًاحولمم ناك نإ

 [۷۲/۲ :قئاقحلا زمر] .الف الإو ءزوحي هنإف كلذ

 يف هب ريبعتلا عقو هنأب بيجأو «ةئيدر ةغل يف الإ "حمام" :لاقي الو "حولممو حيلم كمس" :لاقي :ًاحلام ول انزو

 يديأ نع عطقني ال هنأل ؛ديدقلا وهو حولمملا يف ملسلا ةحص هحو «همالكب جتحي يبرع وهو يعفاشلا مالك
 يف مامالا دنع ترو رره نابكلا قو اك و ايزو نو كسلا ناك ف اسلا نأ حيحصلا نأ لصاخلاو نا

 (حتف «ئيع) .ةدحاو ةياور اليك زوجي الو «ةياور



 ملسلا باب ۳۳۸ عويبلا باتك

 .ةنيعم ةلخن رمت وأ ةي ة ربو ,هردق روف كارد وأ «لايكمو محللاو

 فرعي م يأ

 هنسو هعونو هسنج نيب نإ حصي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اقلطم محللا يف ًاضيأ ملسلا حصي ال يأ :محللاو

 «فصولا طوبضم نوزوم هنأل ؛لطر ةئام ذخفلا ی ي ب صحا «هردقو هعضومو هتفصو

 تلاق هبو «محشلاو ةيلالاك ناصف «نزولا ةلعل ؛لضفلا ابر يرحيو نرو نشا رفقا حصيو «لثملب نمضي اذهلو

 ى الووهم لعمر ءادشلا قا انيس دعي انف ةا لوصف فالتحخاب فلتخيو ءالازهو انمس ىلتخي هنأ :هلو «ةئالثلا

 اذهو ؛هيف هسدي عئابلاو «عزنلاب هرمأي يرتشملاف «ةسكامملا هيف يرجيو وادم ريع E وطلال هنألو «فيصلا

 .ناويحلا يف ملسلاك راصف «نزولا ركذو عضوملا نايبب عفتري ال ةعزانملاو ةلاهجلا نم عونلا

 ءامهادحإ ءافتناب يفتني ال نيتلعب للع اذإ مكحلا نأل ؛حصألا وهو ءلوألا هجولا ىلع زوجي ال مظعلا عولخم فو

 فالتإلا دنع نياعم وهف ءامهيف ملس ولو «هضارقتسا زوجي ال اذكو «ميقلا تاوذ نم هنإف «عونمم لثملاب نيمضتلاو

 رويطلا محلو .نيبحاصلا لوق ىلع ىوتفلاو «ةمذلا ين فوصوملا فالخب «ةدهاشملاب هطبض نكميف «ضارقتسالاو

 (حتف «ييع) .حيحصلا وهو سانلا هربتعي ال مظعلا نم هيف ام نأل ؛لكلا دنع عضوملا نيب نإ هيف ملسلا زوجي
 (ئيع) .هردق فرعي ال نيعم لايكم حصي الو يأ :لايكعو

 ملسملا ناكف ءعيضي نأ لامتحال ؛هردق فرعي ۾ نيعم عارذ وأ نيعم لايكم. ملسلا حصي ال يأ :هردق ردي م

EE eدقعلا بيقع ميلستلا دوجول ؛هردق فرعي مل ن  

 جس هلو ضيقت أل اق ناكلا و ءاضيأ ملسلا زوجي رادقملا يمولعم اناك نإو «خارت ريغ نم

 زوجي :فسوي يبأ نعو «ناطسبتيو ناضبقني امهنأل ؛امه ليكلا زوجي الف ليبنزلاو بارجلا امأو ءألثم عاصقلاك
 [7/؟ :قئاقحلا زمر] .لماعتلل اناا بو ق لسلا

 ردقي الف «ةفآ امهبيصي نأ لامتحال ؛اهنيعب ةلخن رمت وأ اهنيعب ةيرق ةطنح يف ًاضيأ ملسلا زوجي ال يأ :خلإ ةيرق ربو
 "؟هيمخأ لام مكدحأ لحتسي مبف ةرمثلا هللا عنم نإ تيأرأ" :التلع هلوقب ةراشإلا تعقو كلذ ىلإو ءامهميلست ىلع

 ىلإ ةبسنلا تناك ول اذكو «همث ةطنحلا عاطقنا مهوتي ال ذإ ؛ملسلا زوجي ثيح «ةيماش ةطنح يف ملسأ ول ام فالخب

 ءايشأ ةعست ملسلا زاوج طرش] :هطرشو (حتف «ْييع) .ةدوملا نايبل اهركذ نإف «ناكملا نييعتل ال ةفصلا نايبل ةيرق

 ؛اهنم تكس رخأ اطورش هل نأ دري الف ءطورشلا نم هركذ طرتشي اميف عورش [(ييع) .ةينامث اهنم خيشلا ركذ

 .اهدوجو طرتشي لب اهركذ طرتشي ال طورشلا كلت نأل

 نم لك يف ركذت ةعبرألا هذه [(نيع «ط) .ريعش وأ ربك هيف ملسملا سنح نايب لوألا يأ ] :خإ سدجلا نايب
 (حتف) .طرتشي الف الإو «ةفلتخم دوقن دلبلا يف ناك اذإ لاملا سأر يف عونلا نايب طرتشي امنإو «لاملا سأرو هيف ملسملا
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 نوو و لكلا لا ساري وفق زج اع هلقأو ,لجألاو ردقلاو ةفّصلاو عونلاو
 ىوتقلا هيلعو حصألا يف لحألا ,

 ا ا ا 1 ا ارو فل دو ل ف له هل اميف ءافيإلا ا يدودعملاو
 يذلا يف يأ

 :ثلاثلاو يأ :ةفصلاو (ئيع) .رمتلا يف موتكملاو ىزبلاو ةطنحلا يف ةيلبحلاو ةيلهسلاك هعون نايب :يناثلاو يأ :عونلاو

 (ط) .لاطرأ هب دارأ ةرشعك ردقلا نايب :عبارلا يأ :ردقلاو (نييع) .طسولاو ءيدرلاو ديحلاك ةفصلا نايب

 حصي الف مولعملا لجألا نايب هطرشو يأ [(ط) .نيرهش وأ رهشك مولعملا لحألا نايب :سماخلا يأ ] :لجألاو
 يف صحرو «ناسنإلا دنع سيل ام عيب نع ىمن اي هنأل ؛ًاضيأ الاح حصي :يعفاشلا لاقو ءالحؤم الإ ملسلا

 مالعإ هيف طرشف «"مولعم لحأ ىلإ مولعم نزوو مولعم ليك يف ملسيلف ملسأ نم" :التفع هلوق انلو ءاقلطم ملسلا
 دوقعملا ميلست ىلع ةردقلا نألو ةفصلا كلت نودب دجوي ال ةفصب عورشملا نأل ؛ردقلا مالعإ طرش امك لحأ

 اطرد نكي :سيناقلا ةا ةصخرر ليم نما هيف نكمي يذلا لخجألا وهو ةردقلا بيس هب انف طرش هلع
 .رايخلا طرشب ارابتعا ؟مايأ ةثالث :ليقو «نيدقاعتملا ىلإف لحألا ريدقت امأو «ةرورض

 لجأ نإف «هلثم يف ليحأتلا يف سانلا فرع ىلإو «هيف ملسملا رادقم ىلإ رظني هنإ :ليقو «موي فصن نم رثكأ :ليقو
 نع كلذ يور «"رهش هلقأو" :هلوقب فنصملا هركذ ام ىلع ىوتفلاو ءالف الإو «زاج هلثم يف سانلا لحؤي ام ردق

 (حتف) ۷٤/۲[ :قئاقحلا زمر].لحآ هقوف امو رهشلاو «لحاع هنود ام نأل ؛دمحم

 سأر ردق نايب طرتشي يأ [(نييع ءط) .ليكملا يف امك هرادقم ىلع قلعتي دقعلا ناك اذإ] :لاملا سأر ردقو

 نم هيقفلا لوقو ءم رمع نبا لوق هنأل ؛هيلإ ًاراشم ناك نإو ءدودعملاو نوزوملاو ليكملا يف ملسلا ناك اذإ لامل
 دعب لاملا سأر ردق ةفرعم طرتشي ال :دمحمو فسوي وبأ لاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «سايقلا ىلع مدقم ةباحصلا

 راص هنأل ؛حصي :امهدنعو «هدنع حصي ال ءرب رك يف مهاردلا هذه كيلإ تملسأ :لاق ول ىح ةراشإلاب نييعتلا

 لا رشم طرب ذل انك علا فريم طرب الف جا و نقلا "قب امك ةراشالاب مولع
 «؛لادبتسالا راتخيف «فويز هيف رهظ امر ذإ ؛هيف ملسملا ةلاهج ىلإ يضفت دق لاملا سأر ردق ةلاهج نأ :مامإللو

 مك يف ردي مل امولعم ردقلا نكي مل اذإف «دودرملا رادقم يف دقعلا خسفنيف «دقعلا سلجم يف درلا قفتي ال دقو

 در ىلإ جاتحيف «هيف ملسملا ليصحت ىلع ردقي ال اعرو «رادقملا لوهحب هيف ملسملا ريصيف «يقب مك فو ضقتنا
 ىلع اوعمجأو «هرادقم ىلع دقعلا قلعتي ال هيف فصو عرذلا نأل ؛ًابوث لاملا سأر ناك اذإ ام فالخب «لاملا سأر
 (حتف ؛ئيع) .ةراشإلاب ًامولعم ريصي اناويح وأ ابوث ناك ول لالا سأر نأ
 ىلإ هلمح يف جاتحي لقث :ءاحلا حتفب لمحلاو «ةنوؤمو [هيف ملسملا ءافيإ ناكم نايب :عباسلا يأ ] :لم هل اميف

 هيفويو ءهطرشب سيل :الاقو «ةفينح يبأ دنع ًاضيأ اذه «هوحنو ربلاك لمحي ام :ءاحلا رسكبو «لامح ةرحأ وأ رهظ
 - عضومك همزتلا ام ءافيإل نيعتيف «مازتلالا ناكم هنأل ؛ةثالثلا تلاق هبو «حص هاطرش نإ نكلو «دقعلا عضوم يف
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 EAS ا لاملا سأر ضبقو .ءاش ثيح هيفوي هل لمح ال امو .ءايشألا نم
 هيلإ ملسملا

 الوهم يقب نيعتي مل اذإو ءدقعلا ناكم نيعتي الف «لاحلا يف بحاو ريغ ميلستلا نأ :هلو ؛كالهتسالاو ضرقلا -

 «ةمسقلاو ةرحألاو نمثلا فالخلا اذه ىلعو «نكامألا فالتخاب ميقلا فالتخال ؛ةعزانملا ىلإ ةيضفم ةلاهج

 عيبلاكف فالتإلاو بصغلاو ضرقلا امأو ,طرتشي ال :امهدنعو «حيحصلا وهو ءافيإلا ناكم نايب طرتشي :هدنعف

 (حتف «نييع) .يفكي رصملا نييعتو «ءافيإلا ناكم نايب طرتشي الف «قافتالاب

 لمحي يذلا وه ةنوؤمو لمح هل نكي مل ام :ليقو :هل لمح ال امو .شاملاو حلملاو ريعشلاو ربلاك :ءايشألا نم
 ينوي يأ :هيفوي .امهنم ليلقلا يأ نارفعزلاو كسملاك ةفلكلا :ةنوؤملاو «ةدحاو ديب هعفر نكمب ام :ليقو اناج

 ؛ديفي ال هنأل ؛نيعتي ال :ليق ًاناكم نيع ولو ءافيإلا ناكم نايب ىلإ جايتحالا مدعل ؛ءاش ثيح هيف ملسملا هيلإ ملسلا
 (حتف) .قيرطلا رطح طوقس ديفي هنأل ؛نيعتي :ليقو
 وهو :نماثلا طرشلا يأ | :لاملا سأر ضبقو .عامجإلاب هيف ءافيإلا ناكم نايب ىلإ جايتحالا مدعل :ءاش ثيح

 قارتفا لبق لاملا سأر ضبق هزاوج طرش يأ «"سنجلا نايب" ىلع فطع [(ييع) .خإ ضبق هئاقب طرش
 يق قرف الو «فرصلا يف امك قارتفالا لبق ضبقلاب كلذو «لحآب لحاع ذحأ ىلع تبي ملسلا نأل ؛نيدقاعتملا

 «هنع يهنم وهو ؛نيدب نيد نع قارتفالا مزلي نيعتي ال اميف هنأل ؛ال وأ نيعتي امم لاملا سأر نوكي نأ نيب كلذ

 فرصتيل هيلإ هميلست نم دبالو «يعرشلا ىضتقملل ًالامعإ ناسحتسالا زاوح ضبقلا طارتشاف ءانيع ناك اذإ امأو

 .ضبقلا مامت عنمي هنأل ؛هيف رايخلا طارتشا زوجي ال اذهلو «هيف ملسملا ميلست ىلع ردقيف «هيف

 «لاملا سأر يف بيعلا رايخ فالخب «ةمذلا يف نيد وه ذإ ؛ديفم ريغ هنأل ؛ةيؤرلا رايخ هيف ملسملا يف تبثي ال اذكو

 لاملا سأر ضبق كرت ول :كلام دنعو «ضورعلاك نييعتلاب نيعتي ام ناك اذإ هيف ناتبثي ثيح هيف ةيؤرلا رايخو
 دعا مث انه لإ «هداقعتا طرش ل دقعلا قب طرش طرشلا اذهعو فرغ الاغ دعي نال زا نیمو أ اموي

 نيح نم دحجوي نأب هيف ملسملا ليصحت ىلع ةردقلا وه :خيشلا ركذي مل يذلا عساتلا طرشلاو «ةينامثلا طورشلا

 .عطقنملا يف ملسلا زاوح مدع نم مدقت امم ءانغتسا هركذي مل امنإو «لحملا نيح ىلإ دقعلا

 سأر يف يذلا امأ «هيف ملسملا يف رشع دحأو «لاملا سأر يف ةتس :رشع ةعبس ملسلا ةحص طئارش :"ةياغلا" فو

 «ةفينح يبأ دنع ةدوقنم ريناندلاو مهاردلا نوكو لاملا سأر ردق مالعإو ةفصلا نايبو عونلا نايبو سنجلا نايبف «لاملا

 سنجللا نايبف هيف ملسملا يف ىلا امأو ءامهنادبأب قارتفالا لبق هضبقو «لاملا سأر ليجعتو ءطرشب سيل :امهدنعو

 وهو «لضفلا ابر ةلع يفصو دحأ ىلع نالدبلا لمتشي ال نأو «هيف ملسملا ردق مالعإو ةفصلا نايبو عونلا نايبو

 دقعلا نوكي نأو «عطقني ال نأو ءالجؤم نوكي نأو «نييعتلاب نيعتي امم هيف ملسملا نوكي نأو ءسنجلا وأ ردقلا

 فصولاب اطوبضم هيف ملسملا نوكو «ةنوؤمو لمح هل اميف ءافيإلا ناكم نايبو «طرشلا رايخ هيف سيل اتا
 (حتف «ئيع) .براقتملا يددعلاو عورذملاو نوزوملاو ليكملا يأ ةعبرألا سانجألاك



 ملسلا باب ۳41 عويبلا باتك

 ملسلاف ءادقن ةئامو هيلع د ةئام رب رک يف مهرد ئ “ئام ملسأ نإف ,قارتفالا لبق
 ةدوقنم يأ د ةئاملا ةفص

 ةكرشب ضبقلا لبق هيف ملسملاو لالا سأر يف يب فّرصتلا حصي الو «لطاب نيدلا ف

 55ه 0 ا ا الا
 هيلع نمم ولو ةحبارم وأ

 ديدشتو فاكلا مضب :رب رك (ندعم «ئيع) .اندنع نيدقاعتملا نم دحاو لك قارتفا يأ «نادبألاب :قارتفالا لبق

 دقعنا هنأ ئيعملا سيلو «نيدب نيد نع امهقارتفال :لطاب (نييع ءط) .اعاص رشع انثا زيفقلاو ءازيفق نوتس :ءارلا

 اذهو «ةيناثلا ةئاملا ةصح ىلإ داسفلا رسي ملف ءامهقارتفاب هيلع ئراط دسفملاو «حيحص وه لب نيدلا ةصح يف الطاب

 اطرش نيدلا يف لوبقلا لعج هنأل ؛لكلا يف لطاب ملسلا :رفز دنعو «لكلا يف حص «قارتفالا لبق نيتأم دقن ول

 .نيدلا نيعت مدعل ؛احيحص عقو دقعلا نأ :انلو «لكلا يف دسفيف ءرخآلا يف هتحصل

 سأر ناك اذإ امأ ءدحاو عون نم هيف ملسملاو لاملا سأر ناك اذإ اذهو «ىدعتي الف «ئراط ضعبلا يف هداسف مث

 روع ف هيلع يلا راندا نم ةرشعو لا مهازدلا نع ةرشع زي رك يق لجو لإ ماعلا داب عون نم لالا
 نأ ىلع ءانب ءامهل ًافالخ «هيف ملسملا نم اهصخي ام ةلاهجل ؛هدنع كلذك مهاردلا فو ءاعامجإ ريناندلا قح يف

 ريعش ركو رب رك يف مهرد ةئام ملسأ نأب نيعون نم هيف ملسملا ناك اذإ امأو ءامهدنع طرشب سيل لاملا سأر مالعإ

 1 ] (حتف ؛ئيع) .هدنع زوج ال دحاو لك لام سأر نيبي ملو

 أ :اضيأ اهنمو ءرحآ اعيش لاملا سأر لدب ذحأي نأ :لاملا سأر يف فرصتلا روص نمو :خإ فرصتلا حصي الو

 وأ هيف هريغ كرشي نأ :ضبقلا لبق هيف ملسملا يف فرصتلا روص نمو .ضبقلا لبق ملسلا بر نم لالا سأر بهي
 ضبقلا لبق لوقنملا عيبملا يف فرصتلاو «عيبم هيف ملسملا نأ :فرصتلا زاوج مدع هجو «ضبقلا لبق هبهي وأ هعيبي

 ؛عيبلا لمشي يفنملا فرصتلاو «زوجي الف هل توفم هيف فرصتلاو «سلجملا يف ضبقلا قحتسم لاملا سأرو ءزوحبي ال

 لدبتسا اذإ ىح لادبتسالا لمشيو «حصي ال لالا سأر نم رثكأب هيلإ ملسملا نم هيف ملسملا ملسلا بر عاب ول نح

 هنوكل ؛زوجي ال ملسلا لام سأرب لادبتسالا اذكو «هضبق لبق لوقنملا عيب هنوكل ؛زوجي ال رخآ سنجي هيف ملسملا

 (حتف «نييع) .ضبقلا لبق هيف فرصتلا زوجي الف «عيبملاب اهبش لاملا سأرل نأل ؛طورشملا ضبقلا توفي

 :اًقروص :ةكرشب (ييع) .هيف ملسملا ملسلا بر ضبق لبقو «لاملا سأر هيلإ ملسملا ضبق لبق يأ :ضبقلا لبق
 يلا ةطنحلا يف نيكرشأو مهارد ةسمح يم ذح" :هل لاقو هيلإ رحآ ءاجف «ةطنح رك يف مهراد ةرشع ملسأ لحر

 ءاجف «ةطنح رك يف مهارد ةرشع لحجر ملسأ :اهتروص :ةيلوت وأ (نيكسم) .زوج ال اهيف هكرشأف "اهيف تملسأ

 ءزوجي ال ةيلوت ةرشعب اهعابف "تملسأ ام اهيف تملسأ يلا ةطنحلا نم عب" :هل لاقو ملسأ يذلا اذه ىلإ رحآ لحر

 يفو «زوحي ال ضبقلا لبق هيف فرصتلاو «عيبم هيف ملسملا نأل ؛اضيأ زوجي ال ةرشعلا ىلع ةحبارم اهعاب اذإ اذكو
 (حتف) [75/؟ :قئاقحلا زمر].زوجي الف ءضوعب هضعب كيلمت ةكرشلا يفو «ضوعب هلك كيلمت ةيلوتلا



 ملسلا باب "4 عويبلا باتك

 هيلإ ملسملا ىرتشا ولو ءائيش لاما سأرب هيلإ ملسملا نم رتشي مل ملّسلا الياقت نإف

 هضبقب هرمأ وأ ءاضرق ول حصو حصي مل ءاضق هضبقب ملسلا ّبرل رمأو ءاّرك

 ملسملل ءاضقلا

 E 1 فانوس ويانا ملسلا بر هرمأ ولو «لعفف هسفنل مث هل
 ملسلا بر فرظ يف يأ هيلإ ملسملا يأ هيلإ ملسملا لحأل

 :هلوقب دارملا وعر: نوع ل قلا لبق اف لالا نار يرتشي نأ لاملا بر دارأ مث هدقع دعب :ملسلا الياقت

 يرتشي نأ لاملا بر دارأ مث ؛هدقع دعب ملسلا هيلإ ملسملاو لاملا بر لياقت اذإ يأ :رتشي مل (ئبع) ."رتشي مل"

 لطب امل هنأل ؛اسايق كلذ هل زوجي :رفزو يعفاشلا لاقو «كلذ هل زوجي ال ضبقلا لبق ةلاقإلا مكحب ًائيش لاملا سأرب

 .نويدلا رئاسك هب لادبتسالا حصيف «هيلإ ملسملا ةمذ يف انيد لامل سأر يقب ملسلا

 سأر وأ «دقعلا ءاقب لاح كملس الإ ذحأت ال يأ "كلام سأر وأ كملس الإ ذحأت ال" :#ت3ع هلوق ناسحتسالا هجو

 هيف ملسملا لعج نكمي الو ءامهريغ قح يف عيب ةلاقإلا نأل ؛عيبملاب اهبش ذحأ لاملا سأر نألو ؛هحاسفنا لاح كلام

 نركب نأ قا ال ايد هوك .نآل ةةمذلا ى انيذ ناك ناو اعم لالا يار لم دا نع هدر هرنل يب

 ءادساف ناك اذإ امأ ءاحيحص ملسلا ناك اذإ اذهو «ضبقلا لبق لادبتسالا عنتماف «ضبقلا لبق هيف ملسملاك اعيبم

 ىح «ةلاقإلا مكحب :ائيش لاملا سأرب (نيكسم «حتف «نيع) .هضبق لبق لاملا سأر يف فرصتي نأ ملسلا برلف

 (ييع «ط) .احيحص ملسلا ناك اذإ اذهو «لاملا سأر ضبقي

 هارتشا يذلا ركلا كلذ ضبقب يأ :هضبقب (ييع) .ةطنح رك يف هيلإ ملسأ ملسلا بر ناكو ةطنحلا نم :ارك
 (ييع) .هيف ملسملا وه يذلا ركلا نم هيلع امع ءاضقلا لحأل يأ :ءاضق (ئيع) .هيلإ ملسملا هضبقي ملو

 يذلا ركلا ضبقي نأ لاملا بر رمأو «ةطنح رك رخآلا ىرتشاف «ةطنح رك يف رخآ ىلإ لحر ملسأ ول يأ :حصي م

 كلذ دعب كله ول ىح ءءاضقلا حصي ال «هارتشا يذلا ركلا يرتشملا ضبقي ملو «هيف ملسملا ركلا ناكم هارتشا

 هيلإ ملسملا نيب ةقفص :ناتقفص انه عمتجا هنأل ؛هقحب هبلاطي نأ لاملا برلو «يرتشملا هيلإ ملسملا لام نم كلهي

 عيب نع ياع هيهنل ؛نيترم ليكلا نم دب الف «ليكلا طرشب ملسلا بر نيبو هنيب ةقفصو «هنم هارتشا يذلا نيبو

 (حتف «ئيع) as a تا ئابلا عاص :تاعاضر هي ير ىج ماعطلا

 هضبقب اديز رمأف ركب نم ةطنح رك ورمع ىرتشا مث ةطنحلا نم ارك اورمع ديز ضرقأ ول يأ :اضرق ول حصو

 مزل ةراعإ نكي مل ولو «ةراعإلا ظفلب دقعني اذهو «ةراعإ ضرقلا نأل ؛ليكلا ديز دعي مل نإو حصي هنإف هقحل ءاضق

 .دحاو ليكم يفتكيف ناتقفصلا ققحتت ملف ءاريدقت هقح نيع ضوبقملا ناكف ءابر وهو ةئيسن هسنجب سنجلا ةلدابم

 :لعفف (ييع) .ايناث ليكلا ديعي نأب ملسلا بر سفنل ايناث هضبقي مل يأ :هسفنل مث (حتف) [77/؟ :قئاقحلا زمر]
 (ييع «ط) .هسفنل هلاتكا مث هلاتكا نأب كلذ ملسلا بر يأ :لعفف (نييع) .هفرظ يف هل لاك نأب هيلإ ملسملا يأ



 ملسلا باب 4r عويبلا باتك

 ءالياقتف «ةمألا تضبقو رك يف ةمأ ملسأ ولو «عيبملا فالخب اضبق نكي مل ئاغ
 الثم رب رك يأ لحجر ىلإ لحر

 ا ا وا ينال دل 61 رف را EES a مصر ل وأ ‹تتامف

 رمأ اذإ يأ [(ييع «ط) .هترضحب ايناث هليكي نأ هيلعو «هقحو ملسلا برل اضبق كلذ نوكي ال يأ ] :ًاضبق نكي مل
 هتبيغ لاح يف ملسلا بر فرظ يف هيلإ ملسملا لاكف ملسلا بر فرظ يف هيف ملسملا ليكي نأ هيلإ ملسملا ملسلا بر

 هرمأ فداصي ملف «ضبقلاب الإ هكلمي الو «هيلإ ملسملا ةمذ يف هقح نأل ؛هقحل ملسلا بر نم ًاضبق كلذ نوكي ال

 «نويدملا ىلإ ًاسيك عفد اذإ نئادلاك هسفن كلم هيف لعجف «فرظلل ًاريعتسم هيلإ ملسملا نوكيف «حصي الف هكلم

 هنيب ىلخو «هترضحب هيلإ ملسملا هلاكو ءارضاح ملسلا بر ناك ولو «حصي ال هنإف «هيف هلعجيو «هنيد نزي نأ هرمأو
 نوكي ال يأ "اضبق نكي مل" ناكم "ءاضق نكي مل" :خسنلا ضعب قو «هل ةيلختلا نأل ؛اضباق ريصي «ماعطلا نيبو
 (حتف) [۷۷/۲ :قئاقحلا زمر].ال وأ ملسلا برل ماعط هيف ناك ءاوس ءاقلطم هقحل ءادأ

 لعفف «فرظلا يف هلعجيو «هليكي نأ هرمأو ءافرظ عئابلا ىلإ عفدو ءانيعم ارب لحر ىرتشا اذإ يأ :عيبملا فالخب
 هتفداصمل هرمأ حصيف ؛ءارشلا سفنب ربلا كلم يرتشملا نأل ؛هقحل ءاضق نوكيو .حص بئاغ يرتشملاو كلذ عئابلا

 ءامكح يرتشملا دي يف فرظلا نوكيف «هفرظ كاسمإ يف اليكو عئابلا نوكيو «هفرظ يف هلعجب ًاضباق نوكيف «هكلم
 الأ ؛ليكلا يف هنع بئان عئابلا نأل ؛حيحصلا يف ليكلا كلذب ىفتكا اذهو ءامكح هدي يف اعقاو هيف عقاولا ناكف

 سيلو «ملسلا يف رومأملا ىلعو ءارشلا يف رمآلا ىلع نوكي «لعفف رحبلا يف هئاقلإب وأ نحطلاب هرمأ ول هنأ ىرت
 .ملسلا يف اهمدعو ءارشلا يف رمألا ةحص رابتعاب الإ كلذ

 ا ا هيجيلك ة دا قزق «ضبقلا يف هل اليكو نوكي نأ حصي ال عئابلا :تلق نإف

 نم مكو «ةرورض هل اليكو راص هل اكلام هنوكل ؛هرمأ حص امل ا

 ؛اضباق رصي مل لعفف عئابلا فرظ يف هلعجيو هليكي نأ يرتشملا هرمأ نإو ءادصق تبثي ل نإو انمض تبثي ءيش

 lS ا ا

 (ةيانع ؛ئيع) .عئابلا تيب نم ةيحان يف هلعجي نأو هليكي نأ هرمأ ول امك راصف يرتشملا دي يف اعقاو هيف عقاولا
 ملسلا بر اهضبقي نأ لبق هيلإ ملسملا دي يف :تتامف (نييع) .ملسلا ملسلا برو هيلإ ملسملا لياقت يأ :الياقتف

 رك يف ةمأ لحر ملسأ ول يأ [(ييع) .تتامف الياقت اميف اهاح ىلع ةلاقإلا] :يقب (نييع.ط) .ةلاقإلا مكحب

 وأ «ةلاقإلا مكحب ملسلا بر اهضبقي نأ لبق ةمألا تتام مث ملسلا دقع الياقتف ةمألا هيلإ ملسملا ضبقو ةطنح

 ءةيناثلا ةلأسملا يف اوم دعب ةلاقإلا حصو «ىلوألا ةلأسملا يف ةلاقإلا دقع يقب ءاقوم دعب الياقت مث كلذ لبق تتام

 ءاقبب ىقبي وهو «دقعلا ءاقب ةلاقإلا ةحص طرش نأل ؛نيتلأسملا يف اهضبق موي ةمألا ةميق هيلإ ملسملا ىلع بجيو

 -«ءادتبا ةلاقإلا تحصف «ةمألا كاله دعب هيلإ ملسملا ةمذ يف قاب وهو «هيف ملسملا وه ملسلا يف هيلع دوقعملاو دوقعملا



 ملسلا باب م44 عويبلا باتك

 يفانل ال ءليجأتلاو ةءادّرلا يعدمل لل ‹«فلأب اهؤارش هسكعو .اهتميق 00
 لإ ملسملا

 .لحألاو ففصولا
 ةءادرلا وهو

 رجع دقو «ةيراجلا در هيلإ ملسملا ىلع بحي دقعلا خسفنا اذإف ءادتبالا نم لهسأ ءاقبلا نأل ؛كالحلا دعب ىقيي اذكو =

 (حتف) [۷۷/۲ :قئاقحلا زمر] .اهماقم اهمايقل ؛اهتميق هيلع بجيف ءاهتوع

 ءروكذملا مكحلا سكع يأ ] :خإ اهؤارش هسكعو (نيع ءط) .نيتروصلا يف اهضبق موي ةميق يأ: :اهتميق
 يف ةمألا تتامف الياقت مث فلأب ةمأ ىرتشا :هتروص [(ييع) .ملسلا ةلأسم سكع يأ "اهسكع" :خسنلا ضعب يقو

 -حصت الف ةمألا يه اهيف هيلع دوقعملا نأل ؛اضيأ ةلطاب ةلاقإلاف امتوم دعب الياقت ولو «ةلاقإلا تلطب يرتشملا دي
 ملسلا ةلاقإ يأ «لوألا سكع تناكف «لحمن ا مادعنال ؛ىقبت الو لطبت اهدعب كالحلابو ءادتبا اهكاله دعب ةلاقإلا

 لطبي الو ءامهدحأ كاله دعب ءادتبا هيف ةلاقإلا حصت ثيح ضورعلاب - ضورعلا عيب يأ - ةضياقملا عيب فالخب

 ها كافي تفعل" فيت و نما هيه يوكل ؛هيلع دوقعم هيف نيضوعلا نم دحاو لك نأل ؛هب

 «ةضياقملا عيب يف ةلاقإلا :ياثلاو ,ملسلا يف ةلاقإلا :لوألا :ماسقأ ةعبرأ ىلع مسقنم سنجلا اذه نأ :لصاحلاو

 اذإ اممنأ :همكحو «فرصلا يف ةلاقإلا :عبارلاو «ةثالثلا هذه مكح انركذ دقو «نمثلاب نيعلا عيب يف ةلاقإلا :ثلاثلاو

 ؛ةلاقإلا تحص «دارتسالا لبق ةلاقإلا دعب امهدحأ وأ نالدبلا كله وأ ءامهيلك وأ نيلدبلا دحأ كاله دعب هيف الياقت

 ؛هكاله روصتي الف «نيعم ريغ كلذو ءرخآلا ةمذ يف امهنم دحاو لكل بجو ام فرصلا يف هيلع دوقعملا نأل

 ةمألا تتام ولو :اهيف مكحلاف :فلأب (حتف) [۷۸/۲ :قئاقحلا زمر] .ةلاقإلا ةحص هكاله عنمب الف «هريغ ضوبقملاو

 (ٰييع) .حصي ال اقوم دعب لياقتلا ناك ولو «ةلاقإلا تلطب ضبقلا لبق

 «لاثم ةءادرلا [(ييع) .ائيش طرتشن مل :رخآ لاقو ءائيدر اماعط انطرش وه :لاق نأب] :ةءادرلا يعدمل لوقلاو

 يعدمل لوقلا ناك اغإو ءكلذك مكحلاف "اعيش طرتشن مل" :رخآلا لاقو "اديح انطرش" :امهدحأ لاق ول يح

 دسافلا نأل ؛هل ًادهاش رهاظلا ناكف E الجۇم الإ زوجي ال ملسلا ذإ ؛ةحصلا يعدم هنأل ؛لحألاو فصولا

 :وه لاق نأب ليحأتلا يعدمل لوقلاو يأ :ليجأتلاو .مارحلا بنحت ملسملا لاح نم رهاظلاو «مارح

 (ٰييع) .ًائيش طرتشن مل :رحخآلا لاقو «ليحأتلا انطرش

 امهنأ هيف لصألاو ءناك امهيأ ًاقلطم ؛لحألاو هيف ملسملا فصو ركنمل لوقلا نوكي ال يأ :خلإ فصولا يفانل ال

 ناكو ءالطاب ناك تنعتلا جرخم امهدحأ مالك جرح نإف ,ةحصلا يعدمل لوقلاف داسفلاو ةحصلا يف افلتحا اذإ

 دقع ىلع اقفتا اذإ ةفينح يبأ دنع كلذكف ةموصخلا جرخم امهدحأ مالك جرح نإو ؛ةحصلا يعدي نم لوق لوقلا

 .ركنملل لوقلا :امهدنعو «دحاو

 - :ملسلا بر لاقو ءائيدر انطرش :هيلإ ملسملا لاقف ؛ةطنح رك يف لحأ ىلإ مهارد ملسأ ول :لوقت نأ :ةلأسملا ليصفت مث



 ملسلا باب 4o عويبلا باتك
 ك فز

 م ا ا وا .ةمقمقو سطو بحوخو عاصتسالاو ملسلا حصو

 ىعدا نأب هسكع يقو «ةحصلا هراكنإ يف تنعتم ملسلا بر نأل ؛هيلإ ملسملا لوق لوقلا ناك ءأئيش طرتشن مل =
 يعدي هنأل ؛ةفينح يبأ دنع ملسلا برل لوقلا ناك ءالصأ طرشلا هيلإ ملسملا ركنأو «ةءادرلا طرش ملسلا بر
 ؛لحأ هل :ملسلا بر لاقو «لحأ هل نكي مل :هيلإ ملسملا لاق ولو ءركنم هنأل ؛هيلإ ملسملل لوقلا :امهدنعو «ةحصلا

 «هل قح وهو «لحألا وهو «هعفني ام هراكنإ يف تنعتم هيلإ ملسملا نأل ؛قافتالاب مهدنع ملسلا برل لوقلا ناك

 ةفينح يبأ دنع هيلإ ملسملل لوقلاف «ملسلا بر هركنأو «لحألا هيلإ ملسملا ىعدا نأب هسكع فو ءالطاب ناكف

 (حتف) ۷۸/١[ :قئاقحلا زمر] .هلوق لوقلا ناكو «لحألا وهو «هيلع اقح ركني هنأل ؛ملسلا برل لوقلا :امهدنعو

 هطئارش تعمتحا اذإ هزاوجب لوقلا بحوف «هردق ةفرعمو هتفص طبض نكمي هنألف ؛ملسلا امأ :خلإ ملسلا حصو

 دقو «ججحلا ىوقأ نم وهو ءاذه انموي ىلإ ك يبلا ندل نم لماعتلاب تباثلا عامجإللف :عانصتسالا امأو هيف

 كرت نكلو «ةثالثلاو رفز لاق هبو «مودعملا عيب هنأل ؛زوجي ال نأ سايقلاو ءاربنمو اهتاح 2 هللا لوسر عنصتسا

 [۷۹/۲ :قئاقحلا زمر] .انركذ ام سايقلاب لمعلا

 امهتفص هل نيبيو «كعدأ نم نيفح يل زرحا :هل لوقيف «فاكسإ ىلإ ناسنإ ءيجي نأ :عانصتسالا ةروصو

 هعونو هتفصو هردق هل نيبيو ءرفص نم ةينآ يل عنصا :هل لوقيو رافصلا ىلإ ءيجي وأ «نمثلا نيبيو ءامهردقو
 «فح وحن يف عنصتسا اذإ امك لماعت هيف اميف عانصتسا :نيعون ىلع عانصتسالا مث .نمثلا نيبيو هلحأو هسنحو

 ابوث هل جسني نأ كئاحلا نم بلط اذإ امك «قافتالاب دساف وهو «لماعت هيف سيل اميف عانصتساو ءزئاج وهو

 (حتف ؛ئيع) .قافتالاب دساف اذهف «هدنع نم سابرك نم ًاصيمق هل طيخي نأ طايخلا نم بلط وأ «هدنع نم لزغب

 (ييع) .مولعم نمشب اكيش هل عنصي نأ عناصلا نم بلطي نأ وهو :عانصتسالا
 حتفب - تسطلا [(نيكسم) .زوجي الف فصولاب فرعي ال ناك نإو ءفصولاب فرعي ناك نإ] :ةمقمقو تسطو

 قو «ةمجعملاو ةلمهملا نيسلا هيف زوجيو "توسط" :لاقي دقو ءسوطو ساط :اهعمج «ةيمجعأ ةثنؤم - ءاطلا

 ريغو ةمقمقو تسط لثم يف عانصتسالاو ملسلا زوجي يأ «نيئوج مساك ىش مساك نيتمضب "ةمقمقلا" :"حارصلا'

 اذإ ملسلا هيف زوجي نكلو «هيف عانصتسالا زوجي ال اهيف لماعت ال امو «سانلا لماعت هيف اميف يناوألا نم كلذ

 .ةدع ال عيب عانصتسالا نأ حيحصلاو «هطئارش تعمتحا

 رايخلا تبثي اذهو «يطاعتلاب ار ا ا دس از :ليقو «عيبب سيلو دعو هنإ :ديهشلا مكاحلا لاقو

 E اذهو لمعلا وه :ليقو ءروهمجلا دنع لمعلا نود نيعلا وه هيلع دوقعملاو ءامهنم دحاو لكل هيف
 هتعنص نم وأ «هتعنص نم ال ًاغورفم هب ءاج ول يح ءدقعلا دعب هلمعي نأ طرتشي ال اذهو «حصأ لوألاو ءامهدحأ

 اهبش هل نأل ؛امهدحأ توم. لطيي امنإو «نيعلا يف الإ تبثي ال وهو «رايخلا عنصتسمللو ءزاج هذخأف ءدقعلا لبق

 (يشحم «حتف «ئيع) .ةعنصلا بلط هيف نأ ثيح نم ةراحإلاب



 ملسلا باب "45 عويبلا باتك

 لل 42 1 8 2 و ا هيب ٠ و َ

 .ملس و نأ ل دع عناصللو .هآر اذإ رايخلا هلو

 عنصتسملل يأ [(ندعم) .ةيؤرلا رايح هل عنصتسمللف عنصتسملل عناصلا هلمع اذإو يأ ] :هآر اذإ رايخلا هلو

 «ةمذلا يف نيد هنأل ؛ملسلا فالخب هري مل ام ىرتشا هنأل ؛هكرت ءاش نإو هذحأ ءاش نإ عونصملا ةيؤر دعب رايخلا

 رايخلا هل نأ :ةفينح يبأ نعو «ةدع ال اعيب هلعح ىلع ءانب حصألا وهو «هري مل ام عاب هنأل ؛عناصلل رايخ الو

 .هوحنو طيخلا فالتإو مرصلا عطقب ررضلا هقحلي هنأل ؛ايضيأ

 عنصتسملا امأو «هري مل ام عاب نمل رايح الو «عئاب هنألف عناصلل امأ ءامهنم دحاول رايح ال هنأ :فسوي يبأ نعو

 «عنصتسملا ريغ هيف بغري ال اعرف عناصلا ررضت رايخلا هل تبث ولف «هلدب ىلإ لصيل هلام فلتأ عناصلا نألف

 (ةيانع «حتف) [۷۹/۲ :قئاقحلا زمر] .عناصلا نود رايخلا عنصتسملل نأ حيحصلاو
 راص هراتحاو هآر اذإ هنأل ؛"هاري نأ لبق" ب ديق امنإو ينصتسملا رايتخاب الإ نيعتي ال هنأل :خإ هعيب عناصللو

eTيضر اذإف «هبناج نم مزلو هرايخ طقسأ راضحإلاب هنأل ؛هعيبي نأ هل سيلف «  

 (حتف «ئيع) .اضيأ هقح يف موزللا تبث عنصتسملا هب
 ؛عانصتسا وه :الاقو «ةفينح يبأ دنع ملس وهف لماعت هيف يذلا عانصتسالا يف لحألا برض اذإ يأ :ملس هلجؤمو

 ,E NRC هنأ :هلو «رحاآلاب اهدحأ دقعني الف ءامكحو امسا نافلتخم نادقع امهنأل

I a ENلوقب يأ ثيدحلاب ال سانلا لماعتب تبث عانصتسالاو «ةنسلا هب تءاج دقع هنأل  

 ءرم امك رهشلا وهو ملسلا يف نوكي نأ حلصي ام لحألا نم دارملاو «بيرغ وهف هلعفب تبث ام امأو بلع يبا
 نيعتف ءًاعامجإ زوجي ال هيف عانصتسالا نأل ؛قافتالاب ملس وهف هيف لماعت ال يذلا عانصتسالا يف لحجألا برض نإو
 .نيهجولا لمتحي هنأل ا و ا

 قارتفالا لبق هنييعتو فصولا ءاصقتساو لاك ناري دا ةك ملسلا طئارش عيمج هدنع طرتشي هنأ :فالخلا ةدئافو

 اذهو ,دسافف الإو «لماعتلا هيف ىرج نإ اعانصتسا ناك < لقأ لحألا ناك نإو «ةيؤر رايح هل نوكي الو «هريغو
 ىلع :لاق نأب لاجعتسالا هجو ىلع هركذ نإو «ميلستلاب ةبلاطملا ريخأت يأ لاهمتسالا ليبس ىلع لحألا ركذ اذإ

 ركذ نإ :ليقو «ةبلاطملا ريخأتل ال غارفلل ذشيح لحألا ركذ نأل ؛ًاعانصتسا نوكي دغ دعب وأ ًادغ هنع غرفت نأ
 ركذ نأ :يناودنملا لصفو ا ناك نإو «عانصتسا وهف لمعلا نم اهيف نكمتي ةدم ندأ

 ؛لاهمتسالل وهف عناصلا لبق نم ناك نإو ءاملس ريصي الف ؛لاجعتسالل وهف عنصتسملا لبق لبق نم ناك نإ لحألا

 (حتف) ۸٠/۲[ :قئاقحلا زمر] الس نوكف



 تاقرفتملا باب م4 عويبلا باتك

 تاقرفتملا باب

 56 رمخلا ريغ عيب يف ملسملاك يمذلاو .رويطلاو عابسلاو دهفلاو بلكلا عيب ّحص

 باوبألا نم ذش ام ركذ فينصتلا لهأ بأد نم ناك (نييع) .ىش باوبأ نم اهماكحأ نايب يف يأ :تاقرفتملا باب

 ؛الصأ هعيب زوجي ال :يعفاشلا دنعو «يزابلاك دايطصالا ةلآ موقتم لام هنأل :بلكلا عيب (نيكسم) .باتكلا رخآ يف

 نبا نع يور ام :انلو ءدمحأ لاق هبو "بلكلا نمثو يغبلا رهم تحسلا نم نإ" :لاقف «بلكلا عيب نع التل هيهنل
 .ئبطق رادلا هاور «"ةيشام وأ ديص بلك الإ بلكلا عيب نع ىم" كاع يبلا نأ كف سابع

 «بالكلا لتقب رمأ البلع ناك نيح مالسإلا ءادتبا ىلع لومحم هاور امو ؛"مّلعملاو يراضلا بلك الإ" :ةياور يو

 اعرشو ةقيقح هب اعفتنم هنوكل ؛عيبلل لحم ملعملا نأل ؛ملعملا ريغو ملعملا بالكلا عاونأ عيمج نيب كلذ يف قرف الو
 بناحألا عنعو «هبحاص تيب ظفحي بلك لك نإف ءدايطصالا ريغب هب عفتني هنألف ؛ملعملا ريغ امأو ءالام نوكيف

 بلكلا عيب زاوح ةمئألا سمه طرشو «هب عافتنالا يف ملعملا ىواسف هحابنب يئاحلا نع ربخيو «هتيب يف لوخدلا نع
 عفتني ال هنأل ؛ميلعتلا لبقي ال يذلا روقعلا بلكلا عيب حصي ال :فسوي يبأ نعو «ميلعتلل ًالباق وأ املعم نوكي نأ
 افالحخ هتميق اندنع نمضي لحرلا بلك لحرلا فلتأ اذإو ءبهذملا نم حيحصلا وهو «ةيذؤملا ماوهاك راصف «هب
 (ةيانع «حتف) 8١/7[ :قئاقحلا زمر] .يعفاشلل

 نوكيف ءاعرش امي عافتنالا زوجي ناويح امأل [(نمع ءط) .ليفلا عيب اذكو ءدهفلا عيب حصو يأ ] :خإ دهفلاو
 :ةفينح يبأ نع ناتياور درقلا عيب يفو ءابوكرو المح هب عفتني هنأل ؛ليفلا عيب حصي اذكو «عيبلا لحمو ءاموقتم الام

 ؛لوألا وه حيحصلاو ءروظحم وهو يهلتلل هنأل ؛زوجي ال :ةياور يقو ءهدلحب عافتنالا نكمي هنأل ؛زوجي :ةياور يف

 دسألاك عابسلا نم بان يذ لك عيب زوجيو ءاهدلجبو تيبلا تايذؤم عفد يف امب عفتني اهنأل ؛زئاج ةرهلا عيبو

 زوجي الو «نيعلا سجن هنإف «ريزنخلا الإ اعرش امي عافتنالا زاوحل ؛رويطلا نم بلخم يذو «بئذلاو عبضلاو دهفلاو
 .هعيب زوجي ال اذكف «هب عافتنالا

 ةيذوم نكت مل نإو كمسلا ادع ام لكو «ناطرسلاك رحبلا ماوه الو «سفانخلاك ضرألا ماوه عيب زوجي الو
 يغبني ال :"سانحألا" ينو ءال الإو ءةيودألا يف ام عفتنا نإ تايحلا عيب زوجيو روقنقسلاك نم هل ام عيب زوحيو

 نأ الإ "ناطاريق موي لك هرحأ نم صقن ديص ريغب ًابلك نتقا نم" :ةتلع هلوقل ؛هراد يف ابلك ذحتي نأ دحأل
 (حتف «ييع) .هذختي نأب سأب الف «مهريغ نم وأ صوصللا نم فاخي
 توبثو «هئارشو هعيب داقعنا يف يأ ] :خ! يمذلاو (نيكسم «ط) .ةرهلا ىح اهعاونأ رئاسب مئاهبلا نم :عابسلاو

 ؛نيملسملل ام مهل نأ مهملعأف" :اككفع هلوقل [(ندعم) .ملسملا عيب هب دسفي اع. هعيب داسفو «ثالثلا تارايخلا

 - ملسملاك مهسوفن هب ىقبت ام ىلإ نوحاتحم «قافتالاب تالماعملاب نعي نوفلكم مهنألو ,"نيملسملا ىلع ام مهيلعو



 تاقرفتملا باب ۸€ عويبلا باتك

 «فلألا ىوس ةئام كل ٌنماض نأ ىلع فلأب ديز نم كدبع عن ووو
 مهرد ةئام يأ مهرد فلأ يأ الثم

 50 ةئاملاو ءديز ىلع فلألاف «نمثلا نم داز نإو ,نامضلا ا فلأب حص عابف
 ع بحي لئاقلا اذه مهرد فلأب يأ عيبلا يأ

 بابسألا ةرشابمب الإ ءايشألا هذه لصحت الو «ئكسلاو ةوسكلاو بارشلاو ماعطلاب الإ سفنألا ىقبت الو -
 تاعالا: نم ا راج ةملكف نالا ىدع انك هب ى ءاعورشم نوكي هيلا امو ةةعووفملا

 يف الإ ممل زوجي ال هريغو ابرلا نم انل زوجي ال امو «مه زاج تافرصتلا عاونأ نم امهوحنو ملسلاو فرصلا
 دقو «مهدنع لاومألا زعأ امال ؛ةاشلاو ريصعلا يح نمت دوخي جدل نإف «ريزنخلاو رمخلا

 !ءالؤه اي :مه لاقو .هيلإ اورضح نيح هلامعل هيف و O ا و

 :لاقف كلذ نولعفي مهفإ «لحأ :هذ لالب لاقف «ريزنخلاو رمخلاو ةتيملا ةيزجلا يف نوذحأت مكنأ غلب

 (ةيانع ءئيع) .مهنم نمثلا اوذح مث ءاهعيب اهبابرأ اولو نكلو «كلذ اولعفت ال

 هدبع ءارش رخآ نم ناسنإ بلطي نأ :هتروص :خل! لاق ولو (ط) .اهفنأ فتح تمت مل يلا ةتيملاو :ريزسنخلاو

 :دبعلا بحاصل لوقيو رخآ ءيجيف «فلأب الإ هيف بغري ال يرتشملاو «ةئامو فلأب الإ عيبي ال وهو مهرد فلأب
 حصي «طرشلا اذهب هدبع لحرلا عابف «فلأ ىوس ةئام كل نماض يأ ىلع فلأب لحرلا اذه نم اذه كدبع عب

 ؛ةوشر وهو «ءادتبا لاملل مازتلا وه لب «نمثلا نم تسيل ةدايزلا نأل ؛نيمضلا نم ةئاملا نامض لطبيو فلأب

 (ةيانع «ئئيع) .ءيش نيمضلا ىلع سيلو «فلأب يرتشملا نم هذخأيف «نامضلا حصي الف «مارح يهو
 اذه لاق نأب :خ! داز نإو (ط) .نماضلا ىلع ءيش الو يرتشملا نم فلألا عئابلا ذحأي يأ :نامضلا لطبو

 ىوس نمثلا نم ةئام كل نماض يأ ىلع مهرد فلأب الثم لحرلا اذه نم كدبع عب :ةروكذملا ةروصلا يف لئاقلا

 يرتشملا نم زوجت امك ةدايزلا نأل ؛نماضلا ىلع بحت ةئاملاو «يرتشملا ىلع بجي فلألاو «عيبلا حص «فلألا

 زوجي ثيح علخلا لدبك راصف «لدبلا ةلباقم, ءيش هل ملسي مل اذإ ينحألا نم زوجت ءيش اهتلباقم هل ملسي مل نإو

 ةحص طرش نم نكل «لدبلا ةلباقمي ءيش امه ملسي ال ذإ ؛ةأرملا ىلع هطارتشا زوجي امك يبحألا ىلع هطارتشا

 .ةيمستو ةروص عيبملاب لباقت نأ ةدايزلا

 ,.حصت الف اهطرش دحوي مل "نمثلا نم" :لقي مل اذإو «حصتف اهطرش دحو دقف "نمثلا نم" :لحرلا لاق اذإف

 لصأب قحتلت الو حصت ال ةدايزلا نأ ىلع ئبم اذهو «همزلي الو ءالصأ ةدايزلا زوجي ال :يعفاشلاو رفز دنعو
 سبح قح يف رهظت الو «يرتشملا ىلع ام عحري ال يبحألا نم ةدايزلا تزاح اذإف ءاندنع حصتو امهدنع دقعلا

 ىلع ام نماضلا عحري ىح لكلا قح يف رهظت اُهِإف «يرتشملا رمأب تناك اذإ الإ ةعفشلاو ةحبارملاو عيبملا عئابلا

 (حتف «ْييع) .هرمأب تناك نإو ةدايزلاب يرتشملا عئابلا بلاطي الو «فلألا ىلعو اهيلع حباريو يرتشملا



 تاقرفتملا باب ۳4۹ عويبلا باتك

 «باغف ادع شع رتشا نمو .هدقع ال نعبف ةارتكلا جوز ءطوو تالا جلع

 باغ ولو «.هنيدل عيب الإو < .عئابلا نيدل عي ل «ةفورعم هنيو ؛هعبب ىلع ع ئابلا نهربف
 عئابلا نيدل يضاقلا هعاب يضاقلا هعيبي ال دبعلا يأ لاحلل واولا ةنيبلا ماقأ يأ

 ىلع ةبقرلا يف كلملا دوجول ؛حاكنلا حص «ضبقلا لبق يرتشملا اهحوزف «ةمأ ىرتشا :هتروص :خإ جوز ءطوو
 ءطولا نأل ؛ةمألل ًاضباق يرتشملا ناك جوزلا اه اهبطو نإف «حاكنلا زاج اذإف ءزوجي ال ثيح عيبلا فالخب ءلامكلا

 جوزلا اهأطي مل نإو يأ :هدقع ال .هسفنب اف هناك هيلا اير راف «يرتشملا طيلستب لصح امنإ جوزلا نم

 يف ناصقنلا بحوي لعف يرتشملا نم اه لصتي مل هنأل ؛ضبقب ةارتشملا ةمألا جوز دقع درج سيلف حاكلا دعب
 ةيلاملا نأل ؛قاتعإلاو ريبدتلا فالخب «يمكح بسييعت هنأل ؛جيوزتلا سفنب اضبق نوكي نأ سايقلا ناك نإو «تاذلا

 (حتف) ۸۲/١[ :قئاقحلا زمر] .اضباق ريصي هترورض نمو «هقح وأ ةيرحلا ةقيقح توبثب هب تفلت دق
 (ييع) .نمثلا ءادأ لبقو ضبقلا لبق يرتشملا يأ:باغف (ط) .يضاقلا هعيبي ال راقعلا ذإ ؛الوقنم يأ :ادبع

 بلطف :ةفورعم هتبيغو (ٰييع) .نمثلا دقني نأ لبق باغ هنأو «نالف نم دبعلا اذه عاب هنأ ىلع يأ :هعيب ىلع

 هضبق لبق يرتشملا باغف ءادبع ىرتشا اذإ يأ :عئابلا نيدل عبي مل (ييع) .هنيدل هعيبي نأ يضاقلا نم عئابلا

 عيب يضاقلا نم يرتشملا بلطو «ةفورعم ةبيغ ابئاغ يرتشملا نوك لاح كلذ ىلع ةنيبلا عئابلا ماقأو «هنمث ءادأو

 ىلإ ةجاح الف «يرتشملا ىلإ باهذلاب هقح يسال نأل ؛عئابلا نيد يف دبعلا يضاقلا عبي مل «هنيد يف دبعلا

 .دبعلا يف يرتشملا قح لاطبإ هيف نأل ؛دبعلا عيب

 يضاقلا نأل ؛عئابلا نيدل دبعلا يضاقلا عاب «هناكم ىردي ال نعي ةفورعم ةبيغ نكت مل نإو يأ :هنيدل عيب الإو

 نألف :يرتشملا امأ ETH رظنلا ىلإ ةجاحلاو مهسفنأل رظنلا نع اوزجع نيذلا نيزجاعلل غ

 «هقح ىلإ هب لصيف :عئابلا امأو «عئابلا نيد نم هتمذ أربيو ءاهنم صلختيف «ةقفنلا ىلإ جاتحم وهو «هكلم دبعلا

 .هدي يف عيبملا كله اذإ نمثلا يف هقح طوقس نع صلختيو

 ةمهتلا يفنل يه امنإو «بئاغلا ىلع ءاضقلل انهه عئابلا ةنيب تسيل :انلق ؟زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلا :تلق نإف

 دوصقم. عيبلا اذه سيل :تلق ؟عابي فيكف زئاج ريغ وهو ضبقلا لبق عيبلا اذه :تلق نإف .لاحلا فاشكناو

 عاب اذإ مث ءادصق حصي مل نإو انمض حصي دق ءيشلاو «هعيب حصي هنمض يفو «هقح ءايحإ دوصقملا نأل ؛انه

 يناثلا هنمث في مل نإو «هكلم لدب هنأل ؛بئاغلا يرتشملل هكسمي ءيش لضف نإف «عئابلل هنن ىطعأو دبعلا يضاقلا

 (حتف «ييع) .هب رفظ اذإ يرتشملا عئابلا عبتي «نيدلا نم ءيش يقبو نيدلاب
 ؛"نييرتشملا دحأ"ب ديقو «قافتالاب ىدأ اع اعربتم نركب و ةضرق هل ا ناك و أل سلا نق :لإ باغ ولو

 يدوي يأ "دقني يح" :هلوقو ءاعربتم ناك اعيج رضاحلا دقنق ةرحألا دقن لبق باغ ول نيرحاتسلا ذحأ نأل

 = :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا لوق اذهو ءءادألا نعم يف لمعتسا مث ءاهئيدر نم مهاردلا ديج زيمت لصألا يف وهو



 تاقرفتملا باب .o0 عويبلا باتك

 نمو . هک رش دعني يح ةو هضبقو نمثلا لك عفد رضاحللف «نييرتشملا دحأ

 يملا هلك عيبملا ضبق رضاحلل زوجي يأ

 وهو ج نق از ىضت نإ و ,نافصن امهف «ةضفو بهذ لاقثم فلأب ةمأ عاب
 ةضفلاو بهذلا يأ نيعي مو

 «هبحاص نع ىدأ اميف اعربتم ناكو «ةأياهملا قيرطب عيبملا نم هبيصن الإ ذحأي مل نمثلا لك رضاحلا دقن اذإ =
 بئاغلا بيصن سبح يف :يناثلاو .نمثلا لك ءافيإ ريدقت ىلع عيبملا عيج ضبق يق :اهدحأ :عضاوم يف فالخلاو

 بيصن نم رضاحلا هادأ ام لوبق ىلع عئابلا رابحإ يف :عبارلاو .ىدأ اذإ هيلع عوجرلا يف :ثلاثلاو .رضح اذإ هنع

 يبأ دنعو «ربجي :امهدنعف «هلك نمثلا هافوأ اذإ بئاغلا بيصن ميلست ىلع عئابلا رابجإ يف :سماخلاو .بئاغلا

 يل عوحر الو «عربتلا ىلع ربجي الو «هيف اعربتم ناكف هرمأ ريغب بئاغلا ىلع انيد ىضق رضاحلا ذإ ؛ال:فسوي
 .عامجإلاب ًاعربتم نوكي ًارضاح ناك ول اذهلو ؛هضبقي الف هبيصن نع يبحأ وهو «تاعربتملا

 نوكي الف «نمثلا لك يفوتسي نأ ىلإ عيبملا لك سبح قح عئابلل نأل ؛نمثلا لك ءادأ ىلإ رطضم رضاحلا نأ :امهو
 ًالجؤم ناك ول امأ .ًالاح نمثلا ناك اذإ اذهو «عيمجلا ءادأب الإ هكلمب عافتنالا هنكمي ال هنأل ؛رارطضالاب ًاعربتم
 (حتف «ئييع) .سبحلا كلم ال عئابلا نأل ؛لجألا لح نإو هعفد رضاحلل سيلف

 .لاقثم ةئام سم امهنم لك نم بجيف] :نافصن امهف (ييع) .رضح اذإ هكيرش نع عيبملا سبح هلو يأ :هسبح
 نايب طرتشيو «ةيولوألا مدعل ؛هفصن امهنم دحاو لك نم بجيف «ءاوسلا ىلع امهيلإ لاقثمللا فاضأ هنأل [(ط)
 وأ املس وأ اضرف دودعملاو توزوللو لكلا نم هيرقي اه لك قف تبا ماسقتالا ادعو ءاهريغو ةدوحلا نم ةفضلا
 نم ثلثلا هيلع ناك ءمسمسو ريعشو ةطنح رك يلع :لاق ول ام هنمو ءةلافك وأ ةيصو وأ ًارهم وأ ةعيدو وأ ابصغ

 ةئام سمح يأ «ليقاثم بهذلا نم بجي ثيح «ةضفلاو بهذلا نم فلأب ةيراج ىرتشا اذإ ام فالخب «لك

 يف دوهعملاو ءامهنم لك نم دوهعملا نزولا ىلإ فرصيف ءامهيلإ فلألا فاضأ هنأل ؛مهارد ةضفلا نمو «لاقثم

 (حتف «ئيع) . .ةعبس نزو مهاردلا ةضفلا يقو ؛لاقثلا بهذلا

 هاضقف لحجر ىلع دايحج مهارد هل ناك نأب :ديج نع (ئيع) .راجتلا هذحأيو لاملا تيب هدري ام وهو :ًافيز

 هدنع فويزلا يأ :فلتو (يشحم) .فويز اأ ملعي ال افويز ضبق يذلا يأ :وهو (ٰييع) .دايج نع الدب افويز
 «دايج مهارد ةرشع رخآ لحر ىلع هل لحجر :هتروص :ءاضق وهف (ٰييع) .بيعلاب ملع مث قفنأ وأ كله نأب

 هريغ هل نوكي الف «هقحل ءاضق وهف افويز تناك اهنأ ملع مث «تکله وأ اهقفنأف ملعي ل ضباقلاو ءافويز هاضقف

 ىعاري امك فصولا ثيح نم ىعاري هقح نأل ؛دايحلاب عجريو «هفويز لثم دري :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع
 - نوكيل ؛دايحلاب عجريو ضوبقملا لثم دريف ؛هكاكفنا مدعل ؛ةدوجلاب عوحرلا هيلع رذعت هنأ الإ ءردقلا ثيح نم



 تاقرفتملا باب ۳٥١ عويبلا باتك

 ام .هذخأ نمل وهف لحر ضرأ يف ّيَظ سنكت وأ ضاب وأ ربط خرفأ نإو
 يذلا دقعلا يأ لز ضرأ نوط

 E SESS eR SE :دسافلا طرشلاب هقيلعت حصي الو «دسافلا طرشلاب

 فرصلا يف هب لهاست ول ىح «هقح سنج نم ضوبقملا نأ :امهو «فصولاو ردقلا ثيح نم هقحل ايفوتسم =
 هيلع فيزلا در بوجوو سنجلاب ةلباقملا دنع امل ةميق ال يهو «ةدوحلا فصو الإ هل قبي مل نكلو ءزاح ملسلاو
 (ةيانع «حتف) ۸٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .هلثم عرشلا يف دعي ملو هسفن ىلع نئادلل اباجيإ ديحلا ذحأيل

 لحد :لصألا يف هانعم رتتسا يأ :سنكت وأ (ييع) .لجر ضرأ يف هضيب نم هخرف جرحأ يأ :خإ خرفأ نإو
 .هل ناكل دحأ رّسك ولو «هالجر يأ رسكت :ةخسن يو «يظلا عضوم وهو سانكلا يف

 [(ييع) .هيلإ هدي تقبس حابم هنأل ؛ضرألا برل ال يظلاو ضيبلاو خرفلا نم روكذملا يأ ] :هذخأ نمل وهف
 ببسلا ىلإ فاضي ال مكحلا نأل ؛هل وهف دايطصالل ةأيهم تناك نإف «كلذل ةأيهم هضرأ نكت مل اذإ اذه

 ديص اهيف عقوف ءاملل ارغب رفح وأ «ديص ام قلعتف فافجلل ةكبش بصن نم نأ ىرت الأ دقعلاب الإ حلاصلا

 را هيلع جوو كلم ةايطسالاهي يضف: قو ءامرغ ناك نإ ماركا غ ت و
 «هل ادعتسم ناك وأ هفكي مل ام هكلمي ال هنإف «هبايث يف مهاردلا نم رثن ام عقو وأ «هراد ديص لحد ول ليصفتلا اذكو

 هكلمب يح ضرألا تادايز نم هنأل ؛كلذل ةدعم هضرأ نكت مل نإو ,هكلمي ثيح هضرأ يف لحنلا لسعم فالخب

 (حتف «ئيع) .كلذل ةدعم هضرأ نكت مل نإو ءاملا نايرجب اهيف عمتجما بارتلا وأ اهيف ةتبانلا راجشألاك اخ ا

 هنأ يور امل ؛دسافلا طورشلاب لطبي لام. لام ةلدابم ناك ام لك نأ :هيف لصألاو :دسافلا طرشلاب لطبي ام

 ؛ةدسافلا طورشلاب لطبي ال «تاعربتلا نم ناك وأ «لام ريغب لام ةلدابم ناك امو "طرشو عيب نع ىه يء

 ةدايز ةدسافلا طورشلا ةقيقحو «ضوعلا نع يلاخلا لضفلا وه ابرلا نأل ؛ابرلا باب نم ةدسافلا طورشلا نأل

 ةيلاملا ريغ تاضواعملا ف كلذ روصتي الو ءابرلا وهو «ضوعلا نع لاح لضف هيف نوكيف «دقعلا هيضتقي ال ام

 لصأو [517/4 :قئاقحلا نييبت] .طرشلا لطبيف تاعربتلا يف الو كلذ وحنو لام ىلع قالطلاو حاكنلاك

 .تاكيلمتلا يف زوج ال ضحملا طرشلاب قيلعتلا نأ وهو :رخآ
 ًاقلطم طرشلاب هقيلعت زوجيو ءانيور امل ةدسافلا طورشلاب دسفيف «لامب لام ةلدابم عيبلا :لوقنف ءاذه فرع اذإو
 ا تیا ل رق نا نمو ھا و روي ق و وک نإ
 طرشلا ناك نإو ءزئاج وهو «يبحألل رايخلا طارتشا هنأل ؛مايأ ةثالثب هتقو اذإ زوج هنإف «نالف يضر نإ اذه

 وأ عيبملا ميلستك هب لماعتلا ىرح وأ ءرثأ هيف وأ «همئالي وأ «دقعلا هيضتقي امم طرشلا ناك نإف "ىلع" ةملكب

 هب ترج ةداعلا الو همئالي الو دقعلا هيضتقي ال ناك نإو «طرشلا زوجيو ءدسفي ال «رايخلا وأ ليحأتلا وأ نمشلا

 (حتف) .الف الإو «عيبلا دسف قاقحتسالا لهأل ةعفنم طرشلا يف ناك نإف



 تاقرفتملا باب موا عويبلا باتك

 نيا نع ءاربإلاو لام نع حلضلاو ةعجرلاو ةزاجإلاو ةراجإلاو و عيبل اندلاع ءانقلاو كام اخ لاو قد حالا 8 احلا لاو لا

 :يناثلا يأ ] :ةمسقلاو (نيع) .دساف عيبلاف ارهش همادختسا طرشو ًادبع عاب نأب عيبلا :لوألا يأ :عيبلا

 ناك نأب [(ئيع) .دسافلا طرشلاب دسفيف «عيبلاك راصف «ةلدابملا نعم اهيف ةمسقلا نأل ؛نيكيرشلا نيب ةمسقلا

 نيعلاو مهدحأل نيدلا نوكي نأ اوطرشو «نيعلاو نيدلا نم ةكرتلا اومستقاف «نيعلاو سانلا ىلع نيد تيملل

 ءاضيأ تا اف نوا راف و نا را ناب ا ا هر ويصور هاف

 .دسافلا طرشلاب دسفيف «عيبلاك راصف «ةلدابملا نعم اهيف ةمسقلا نأل

 رحجأتسا نمك [ (ئيع) .هيلإ يدهي وأ رجأتسملا هضرقي نأ طرشب هراد رجآ نأب ةراحإلا :ثلاثلا يأ ] :ةراجإلاو

 لاق ول ام قيلعتلا ةحص مدع نم يئتسي نأ يغبنيو ءديز مودقل اهتراجإ قلع وأ ةبوركم اهدري نأ ىلع ةعارزلل اضرأ

 (حتف) [۸ ٤/۲ :قئاقحلا زمر] .ىمسملا بجو غرفي ملف ءاذك رهش لك رحأف الإو اهغرف :بصاغلل
 وأ ءرهشلا سأر ءاج اذإ عيبلا تزجأ :ىلوملا لاقف «هدبع يلوضف عاب نأب ةمجعملا ءازلاب [:عبارلا يأ ] :ةزاجإلاو

 ىح «هتزاحإ قيلعت حصي ال طرشلاب هقيلعت حصي ال ام لكو «ديز مدق نإ :لوقي نأ :لثم طرشب هتزاحإ قلع

 ةزاحإلا لطبي قيلعتلا ذإ ؛ةزاجإلا تلطب "يمأ تيضر نإ تزجأ" :تلاقف «ربخلا اهغلبف اهفذإ الب ةغلابلا هتنب جوز ول

 .كتعجر دقف كترض تيضر نإ :لاق نأب ةعجرلا :سماخلا يأ ] :ةعجرلاو (حتف ءئيع) .دقعلا ءادتباب ارابتعا

 اهنأ ىلع ءانب طرشلاب لطبي اميف ةعجرلا ركذ يف فنصملا ىلع ]۲٠١/١[ "رحبلا" بحاص ضرتعاو [(نيكسم)
 .لزهلا عم تحص امل دسافلا طرشلاب تلطب ولف «حاكنلاك أطخلاو بعللاو لزهلاو هاركإلا عم حصت

 ضوع امب بجي الو «ةعجرلل دوهش طرتشي ال هنأ يف حاكنلا نيبو اهنيب ةقرفتلاب [577/] "رهنلا" يف باحأو

 يضرقت نأ ىلع كتعجار :ةيعجرلا ةقلطملل لاق نأب :هتروصو «حاكنلا فالخب دسافلا طرشلاب لطبتف «يلام

 زوجي ال اذكف ءادتبا اهقيلعت زوجي ال امكف «هئادتباب ةربتعم نوكتف «كلملا ةمادتسا األ ؛ديز مودقب اهقلع وأ ءاذك

 (حتف) [84/؟ :قئاقحلا زمر] .اضيأ ءاهتنا اهقيلعت
 ناك اذإ اميف اذهو [(ييع) .اعيب نوكيف لام. لام ةضواعم هنأل ؛لإ حلصلا :سداسلا يأ ] :لام نع حلصلاو

 ةضواعم األ ؛ديز مدق نإ وأ «ةنس رادلا يف نكست نأ ىلع كتحلاص :لاق نأب سنجلا فالح ىلع لامي لام نع
 هلم نإو «ءاربإو اطح ناك هب اعدملا نم لقأ ناك نإف :هسنج ىلع ناك نإو ؛طرشلاب لطبيف ءاعيب نوكيف لامي لام

 (حتف «ئييع) .ًابر ناك هنم رثكأب نإو یافیتساو ًاضبق ناك
 هنأل ؛نالف مدق نإ وأ ارهش يمدخت نأ ىلع نيد نع كنأربأ :لاق نأب ءاربإلا [:عباسلا يأ ] :نيدلا نع ءاربإلاو

 ناك اذإ طرشلاب قيلعتلا لمتحي ال :انلقف ناكمإلا ردقب نيهبشلاب لمعلا بجوف «هحو نم طاقسإ «هحو نم كيلمت

 همم نكي مل اذإ كلذو ءطاقسإلا ههبشب المع طرشلاب دييقتلا لمتحيو :كيلمتلا هبشب المع طرشلا حيرصب هقيلعت
 = ةءاربلا قلعي مل هنأل ؛ئرب لعفف "لضفلا نم ءيرب كنأ ىلع هفصن ادغ دا" :هنويدمل لاق ولف ءطرشلا فرح



 تاقرفتملا باب oY" عويبلا باتك

 .ميكحتلاو فقولاو رارقإلاو ةلماعملاو ةعرازملاو فاكتعالاو ليكولا لزعو

 طرشلا حيرصب ىتأ هنأل ؛حصي ال "تيدأ ىم" وأ "اذإ" وأ "نإ" :لاق ولو «دييقتلاب ىتأ لب طرشلا حيرصب =

 (ةيانع «حتف «ْييع) .طرشلاب قيلعتلا لمتحت ال يهو
 امم سيل هنأل ؛نالف مدق نإ وأ ءائيش يلإ يدمت نأ ىلع كتلزع :هليكول لاق نأب [:نماثلا يأ ] :ليكولا لزعو

 زوجي :يسحرسلا ةياور يقو «نيتياورلا ىدحإ اذهو ۸٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .طرشلاب هقيلعت زوجي الف «هب فلحي
 هنأل ؛يناثلا مسقلا يف ركذي نأ بحي هنأو ءأطحخ دسافلا طرشلاب لطبي ام هنوكو :[؟53/5] "رحبلا" يف لاقو

 [:لاق نأب فاكتعالا :عساتلا يأ ] :فاكتعالاو (حتف) .هنم سيل لزعلاو ؛كيلمتلا باب نم ناك ام هب لطبي امنإ

 يفاني اذهو [85/7 :قئاقحلا زمر] .طرشلاب هقيلعت حصي الف هب فلحي امم سيل هنأل ؛نالف مدق نإ فكتعأ نأ ىلع

 ثلاثلا عضوملا وه اذهو :"رحبلا" يف لاق ,طرشلاب لطبي مل هقيلعت حص اذإو ءاعامجإ حصي هنإف «روذنملا قيلعت ةحص

 نأ :قحلاو «هقيلعت ةحصب حئارصلا ةرثكل ؛نيلوألا نم حبقأ انه أطخلاو «هقيلعت حصي ال ام نايب يف هيف اومطحأ امم

 (حتف) .رثكألا اهيلع يلا يه ىرخألا تناك نإو «فاكتعالا يف ةياور ىلع لومح انه مهمالك
 ةلماعملا :رشع يداحلاو (يئيع) .نالف مدق نإ يضرأ كتعراز :لاق نأب ةعرازملا :رشاعلا يأ ] :ةلماعملاو ةعرازملاو

 نالطبيف «لاع لام ةضواعم نانوكيف «ةراحإ امهنأل [(نيع) .نالف مدق نإ يرجش كتيقاس :هلوقك ةاقاسملا يهو

 رهاظ يف دقعلا دسفيف «ةيرذتلاو سايدلاو داصحلا لماعلا ىلع ةعرازملا يف طرش نأب هب اهقيلعت حصي الو طرشلاب

 ءدسفت ال هتصح امهدحأ يقسي ال نأ اطرش ول امك عفني ال ام اطرش ولو ءامهدحأل عفانلا طرش يف اذهو «ةياورلا

 ىلاعت هللا جرحأ امف «هيقسيو هيلع موقي نأ ىلع ةمولعم نينس ةلماعم هلخن لحجر ىلإ عفد نأب ةاقاسملا يه ةلماعملاو

 (حتف «ئيع) .حصي ال طرشلا اذهف «مهرد ةئام لماعلا ىلع ضرألا برل نأ ىلعو «نافصن امهنيب وهف ءرمثلا نم

 :رشع ثلاثلاو (نييع) .اذك ئضرقأ نإ اذك يلع نالفل :لاق نأب رارقإلا :رشع يناثلا يأ | :فقولاو رارقإلاو

 ةروص «طرشلاب امهقيلعت زوجي الف «هب فلحي ام اسيل امهنأل [(ئيع) .نالف مدق نإ يراد تفقوأ :لاق نأب فقولا

 ءيجمب وأ هتوع. رارقإلا قلع اذإ ام فالخب «حيرلا تبه وأ ءءامسلا ترطمأ نإ مهرد فلأ ىلع نالفل :لاق نأب :رارقإلا

 داسف ةروصو «لاحلل همزليف «لحألا ىوعد وأ دوحجلا نع زارتحالل ؛كلذ لعف هنأ ىلع لمحيو ءزوجي هنإف «تقولا

 (حتف «ئيع) .راتخملا وهو فقولا حصي الف «ىلاعت هللا ءاش نإ اذك ىلع يراد تفقو :لوقي نأ :طرشلاب فقولا

 الاق نيلجرك [(ييع) .اننيب مكحاف رهشلا لهأ اذإ :نامكحم ا لاق نأب ميكحتلا :رشع عبارلا يأ ] :ميكحتلاو

 اذهف ءاننيب مكحاف تملسأ وأ تقتعأ اذإ :رفاك وأ دبعل الاق وأ «ةثداحلا هذه يف اننيب مكحاف نالف مدق نإ :رخآل

 ةلاكولاك راصف «نامز ىلإ هتفاضإو طرشلاب هقيلعت زوجي :دمحم لاقو «ىوتفلا هيلعو «فسوي يبأ دنع حصي ال

 حصي لوألا رابتعابف ,ةموصخلا عطقب امهيضارتب الإ هيلإ راصي ال ذإ ؛نئيعم حلصو ةروص ةيلوت ميكحتلا نأ :هلو
 (حتف «ييع) .لامتحالاو كشلاب حصي الو .حصي ال يناثلا رابتعالاب و «هقيلعت



 تاقرفتملا باب م ه4 عويبلا باتك

 علخلاو قالطلاو حاكنلاو ةقدصلاو ةبهاو ضرقلا :دسافلا طرشلاب لطبي ال امو
 يذلا دقعلا يأ

 ASA ا COLE ا للا لا جا ا ةيصولاو ءاصيإلاو نهرلاو قتعلاو

 .ادقع نورشعو ةعبس هذهو «دقعلا حصيو طرشلا لطبي لب دسافلا طرشلا هيف رثوت ال يأ ] :دسافلا طرشلاب

 طورشلا نأ نم قبس امل ؛خيشلا هركذ ام ىلع نورشعو ةعبس ةدسافلا طورشلاب لطبت ال يلا دوقعلا يأ [(حتف «نييع)

 ةدسافلا طورشلا اهيف رثؤت الف «ةيلام ةضواعمم. تسيل دوقعلا هذهو «ةيلاملا ةلدابملاب صتخي هنأو ءابرلا باب نم ةدسافلا

 ينوي ىح اذكو اذكب كقيدص ىلإ بتكت نأ ىلع ضرقأ :لاق ول ضرقلا يف ًالثم ,دوقعلا حصتو طورشلا لطبت لب

 لومحم وهو «مزاي ال طرشلاو ءمارح ضرقلا قيلعتو ءاهلك دوقعلا يف اذكهو «ضرقلا حصيو طرشلا لطبي «نيدلا

 نأب ضرقلا :لوألا :ضرقلا (حتف «ييع) .اعفن رج ضرق نع ياع هيهنل ؛ضرقملل ةعفنم هيف طرشب هقلع ول ام ىلع
 (ييع) .طرشلا لطبي هنإف ءارهش يمدخت نأ طرشب كل تضرقأ :لاق

 نأ راتخملا :"ةصالخلا" يقو [(ئيع) .بهاولل اهلمح نوكي نأ طرشب ةيراج بهو نأب ةبملا :ناثلا يأ ] :ةبهلاو

 نم اهرهم ةأرما تبهو ولف «ضورعلاو دوقنلاك ًاضوع حلصي اميف ضورفم اذهو «ربتعم ةبهلا يف ضوعلا طرش
 نوكي الف ءاضوع حلصي ال قالطلا مدع نأل ؛ال وأ اهقلط ةبحلا تحص «جوزلا لبقو اهقلطي ال نأ ىلع اهحوز
 امك [(ئيع) .الثم ةعمج همدخي نأ ىلع لحر ىلع قدصت نأب ةقدصلا :ثلاثلا يأ ] :ةقدصلاو .ًاريتعم هطرش

 (حتف) .لطاب طرشلاو زئاج ةقدصلاف ءاهنم اعيش هيلع دري نأ ىلع مهاردب لحجر ىلع قدصت اذإ
 حاكنلاف «رانيد ةئام رهش لك يف اهيلع قفني نأ ىلع ةأرما جوزت نأب [(ييع) .حاكنلا :عبارلا يأ ] :حاكنلاو

 هيلع بجيو «طرشلا دسفيو حاكنلا حصي ءرهم كل نوكي ال نأ ىلع كتحوزت :لاق ول اذكو ءاهلثم ةقفنو زئاح

 «تقلط «ةأرملا تلبقو ةدعلا دعب رخآب يجوزتت ال نأ ىلع قلط نأب :قالطلاو .هعضوم يق فرع امك لثملا رهم

 ءا ريغصلا دلولا نوكي ال نأ طرشب اهجوز نم تعلتخا نأب "علخلاو" :هلوقو ءطرشلا لطبو ءال وأ تحجوزت
 نوكي نأ طرشب فلأ ىلع كتعلاح :لاق نأب علخ :سداسلا يأ :علخلاو (حتف «ْييع) .طرشلا نود علخلا حص

 (ٰييع) .اذك ةدم رايخلا يل

 نأب نهرلا :نماثلا يأ :نهرلاو (نيكسم) .اننيب ءالولا نوكي ال نأ كقتعأ :لاق نأب قتعلا :عباسلا يأ :قتعلاو

 كيلإ تيص وأ :لاق نأب ءاصيإلا :عساتلا يأ ] :ءاصيإلاو (ييع) .ئمدخي نأ طرشب يدبع كدنع تنهر :لاق

 CE فيلا لوقت انأل ؛طرشلاب اهقيلعت حصي هنأ عم كيلمت ةيصولا :لاقي ال [(نييع) .ينبا جوزتت نأ طرش ىلع

 زوجيف ءاك فلحي يلا تامازتلالا نم يهف «لاحلل ةربعلاو «توملا دعب الآم كيلمتلا امنإو «عربتلا مازتلا لب الاح

 يأ [(نيع) .نالف زاجأ نإ يلام ثلثب كل تيصوأ لاق نأب ةيصولا :ةرشاعلا يأ ]| :ةيصولاو .طرشلاب اهقيلعت

 (يعليز «ييع) .ازاحب الإ لاحلل نوكي نأ روصتي ال ذإ ؛توملا دعب كيلمتلا نع ئبني اهظفل نأل ؛لاملاب ةيصولا



 تاقرفتملا باب oo عويبلا باتك

 ةلاقإلاو ةلاكولاو ةلاوحلاو ةلافكلاو ةرامإلاو ءاضقلاو ةبراضملاو ةكرشلاو

 E AEE RE o ةراجتلا يف دبعلا نذإو ةباتكلاو

 ةكرش يف لاملا توافت نأب [(ييع) .اذك نيد نأ ىلع كتكراش :لاق نأب ةكرشلا :رشع يداحلا يأ ] :ةكرشلاو

 لاملا سأر عبتت اهنأل ؛دساف نيفصن اهوك نعي «ةدساف ةعيضولا :اولاق «نيفصن ةعيضولاو حبرلا طرشو ءاهريغو نانعلا

 ةبراضملا تحص براضملا ىلع ةعيضولا طرش نأب [(نيكسم) .ةبراضملا :رشع ىناثلا يأ ] :ةبراضملاو .توافتلا يف

 لطبت اههأ ثيح نم ال تدسف «مهارد ةرشع حبرلا نم طرش ولو «لاملا بر ىلع ةعيضولا نوكتو ءطرشلا لطبو

 (حتف) .ةكرشلا عطقل لب «هب لطبت ال يه ذإ ؛دسافلا طرشلاب

 طرشلاف ءادبؤم هالو وأ ءادبأ لزعي ال نأ ىلع اذك ةدلب ةفيلخلا هالو اذإ امك [ءاضقلا :رشع ثلاثلا يأ ] :ءاضقلاو

 نأ ىلع كتيلو [(ينيع) :ةفيلخلا لاق نأب ةرامإلا :رشع عبارلا يأ ] :ةرامإلاو .حانج الب ولو هلزع هل ناكو «لطاب
 لعف نإو ءطرشلاو ديلقتلا حص «رمخلا برشي ال نأ وأ «يشتري ال نأ هيلع طرش ولو :"ةيزاربلا" يف لاقو «بكرت ال

 (حتف «يعليز) .طرشلاب امهقيلعتو امهتفاضإ زاجف ءضحم ضيوفتو ةيلوت ةرامإلاو ءاضقلاو «لزعل كلذ نم ًائيش
 طرشلاب اهقيلعتو «نامزلا ىلإ اهتفاضإ زوجيف «تامازتلالا باب نم يهو [ةلافكلا :رشع سماخلا يأ ]:ةلافكلاو

 .اذك ئئضرقت نأ ىلع كميرغ نع تلفك :لاق نأب ةلافكلا حصتو ءطرشلا دسفي «مئالم ريغ طرشلا ناك ولو «مئالملا

 [(نيع) .ىوتلا هدهع ىلع عحرت ال نأ طرشب نالف ىلع كتلحأ :لاق نأب ةلاوحلا :رشع سداسلا يأ ] :ةلاوحلاو

 ( (يعليز «ئيع) .هيلع نيدلا مزلتسي هنأ الإ ؛هقيلعت حصي الف ءامب فلحي ال ىلا تامازتلالا نم يهو
 :لاق ولف «تاطاقسإلا ةلمج نمو تاقالطإلا باب نم يهو [(ييع) .ةلاكولا :رشع عباسلا يأ ] :ةلاكولاو

 [«نيكسم) .ةلاقإلا :رشع نماثلا يأ ]:ةلاقإلاو .طرشلا لطبيو ًاليكو ريصي «يلع كل ام يئربت نأ ىلع كتلكو
 :لاقف «ةنس نمثلا كل رحؤأ يح ىلقأ :عئابلا لاق مث ءاضباقتو مهرد فلأب ًادبع رخآ نم لحجر ىرتشا نأب

 (حتف «يعليز) .ريخأتلا نود ةلاقإلا تزاج «تلقأ

 لماعي ال نأ ىلع وأ «هنذإب الإ ةفوكلا نم جرخي ال نأ طرشب بتاك نأب [ةباتكلا :ةرشع عساتلا يأ ] :ةباتكلاو

 نم جرخي نأ هلف ءطرشلا لطبيو حصت طرشلا اذه ىلع ةباتكلا نإف «ةراجتلا نم عون يف لمعي نأ ىلع وأ ءانالف
 دقعلا بلص يف لخاد ريغ طرشلا اذه نأل كلذو ءءاش صخش يأ عم ةراجتلا عاونأ نم ءاش ام لمعيو «دلبلا

 نآل هب دف افاق اهر و رمح ىلع ةياكلاك لدبلا فن ق ناك ناب دقعلا تلصق اليغاد ناك ا

 «هسفن قح يف لام. سيل هنأ ثيح نم حاكنلاب اهبشو «ىلوملا قح يف لام دبعلا نأ ثيح نم عيبلاب اهبش ةباتكلل
 طرشلاب لطبت ال حاكنلاب اههبشلو ءدقعلا بلص يف دسفملا ناك اذإ دسفي عيبلاب اههبشف :نيهبشلاب انلمعف

 اذهل تنذأ :قوسلا لهأل لاق نأب [دبعلا نذإ :نورشعلا يأ ] :خ! دبعلا نذإو [87/1 :قئاقحلا زمر] .دئازلا
 = «رهش ىلإ رجتت نأ كل تنذأ :هدبعل لاق ولو ءطرشلا لطبو هنذإ حص «ئملعي نأ طرشب ةراجتلا يف دبعلا



 تاقرفتملا باب موك عويبلا باتك

 وأ بيعلاب دّرلا قيلعتو ةمذلا دقعو ةحارجلاو دمعلا مد نع حلّصلاو دلولا ةوعدو

 .يضاقلا لزعو طرشلا رايخب

 [85/؟ :قئاقحلا زمر] .طرشلا لطبيو «تاقوألاو تاراجتلا يف اماع نوكي هنذإ نإف ءاذك يف رجتت نأ ىلع وأ =

 ىضرت نأ طرشب يم دلولا اذه :هنم تدلو ىلا ةمألل لاق نأب دلولا ةوعد :نورشعلاو يداحلا يأ :دلولا ةوعدو

 ادمع لتاقلا نم لوتقملا يلو حلاص نأب حلصلا [:نورشعلاو يناثلا يأ ] :دمعلا مد نع حلصلاو (نييع) .يأرما

 «تاطاقسإلا نم هنأل ؛مدلا طقسيو «دساف طرشلاو «حيحص حلصلاف ءادهإلا وأ ضارقإلا طرشب ءيش ىلع

 اهيف ىلا ةحارجلا نع حلصلا حصي اذكو يأ «ةحارجلا [:نورشعلاو ثلاثلا يأ ] :ةحارحلاو .طرشلا لمتحي الف

 .صاصقلا طقسيو حلصلا حصيو طرشلا لطبيف ضارقإلا طرشب ءيش ىلع ةحضوملا نع حلاص نأب صاصقلا

 هذخأي نأ ىلع مولعم لام ىلع مامإلا اص نأب «ةمذلا دقع [:نورشعلاو عبارلا يأ ] :ةمذلا دقعو (حتف ءنييع)

 (نيكسم «ئييع) .ةمذلا دقع حصيو طرشلا حصي ال ةصاحخ يضارألا نم وأ سوؤرلا نم

 كيلع مويلا بيعملا بوثلا اذه درأ مل نإ :لاق نأب ...درلا قيلعت [:نورشعلاو سماخلا يأ ] :بيعلاب درلا قيلعتو

 سداسلا يأ ] :طرشلا رايخب وأ (ندعم «حتف ؛نيع) .درلا حصيو لطاب بيعلا ببسب درلاب طرشلاف «تيضر

 رايخب درلا قيلعت يأ [(ييع) .نالف ءاش نإ عيبملا تددر طرشلا رايخ هل نم لاق نأب طرشلا رايخب درلا قيلعت :نورشعلاو

 لعفأ مل نإ وأ هب تيضر دقف مويلا عيبملا درأ ل نإ :لاقو «مايأ ةثالث هسفنل رايخلا طرشو ءائيش لحجر ىرتشا نأب طرشلا

 (ندعم «حتف ييع) .هطوقس طرش لطبيو ؛طرشلا رايخ ىقييو درلا حصي هنإف ءيرايخ تلطبأ دقف اذك
 اضر طرشب ءاضقلا نع كتلزع :هل ةفيلخلا لاق نأب [يضاقلا لزع :نورشعلاو عباسلا يأ ] :يضاقلا لزعو

 «ةدسافلا طورشلا اهيف رثؤي الف «ةيلام ةضواعم. تسيل اهلك ءايشألا هذه نأل ؛طرشلا لطبيو لزعني هنإف «نالف

 ةلاوح اهيف طرشو لحر اهنمض اذإ ةيراعلاو ةعيدولاو بصغلا ةيانج نع حلصلا دسافلا طرشلاب لطبي ال امم يقبو

 لطبي ام :لوألا :ءايشأ ةثالث انه ركذ هلل خيشلا نأ ملعا مث ءبسنلاو ةعفشلا ميلستو نوذأملا ىلع رجحلاو ةلافكوأ

 .ةدسافلا طورشلاب لطبي ال ام :ثلاثلاو ءطرشلاب هقيلعت حصي ال ام :ياثلاو ءةدسافلا طورشلاب

 اه فلحي يلا ةضحملا تاطاقسإلاب صتخم وهو «طرشلاب هقيلعت زوجي ام :لوألا :ىرخأ ماسقأ ةثالث انه تيقبو

 ىلإ هتفاضإ زوجي ام :يناثلاو «ةرامإلاو ءاضقلاك تايلوتلاو «ةالصلاو جحلاك ام فلحي يلا تامازتلالاو قالطلاك

 ءاصيإلاو ةلافكلاو «ةلاكولاو ةبراضملاو «ةلماعملاو ةعرازملاو ءاهخسفو ةراجإلا :رشع ةعبرأ وهو «نامزلا نم لبقتسملا

 هخسفو عيبلا :ةرشع وهو «نامزلا ىلإ هتفاضإ حصي ال ام :ثلاثلاو ءفقولاو قالطلاو ةرامإلاو ءءاضقلاو ةيصولاو

 ءايشألا هذه نأل ؛نيدلا نع ءاربإلاو ءلام نع حلصلاو ةعحرلاو «حاكنلاو ةبهلاو «ةكرشلاو ةمسقلاو «هتزاحإو

 (حتف «ييع) .رامقلا ىعم نم هيف امل ؛طرشلاب اهقيلعت زوجي ال امك نامزلا ىلإ اهتفاضإ زوجي الف ,تاكيلمت



 فرصلا ماكحأ o فرصلا باتك

 فرصلا باتك
 هماكحأ نايب يق

 12701 «ضباقتلاو لثامتلا طرش اسناجت ولف «ضعبب ناغألا ضعب عيب وه
 اعرش فرصلا يأ

 نيدلاو «نيعلاب نيدلاو «نيدلاب نيعلاو «نيعلاب نيعلا عيب :عاونأ ةعبرأ عيبملا ىلإ رظنلاب عيبلا :فرصلا باتك
 فعضأ فرصلا وهو نيدلاب نيدلا عيب نأل ؛هرحأ امنإو «عبارلا نايب يف عرش لوألا ةثالثلا نيب املف «نيدلاب

 عاونأ نم فرصلا نوكل ؛بابلاب نونعي نأ بسانملا ناكو «سلجملا يف نيضوعلا ضبق طرش يح «تاعايبلا

 ؛هب عيبلا اذه يمسو (۷١٠:ةبوتلار 4ب ولق هللا وا 0 :ىلاعت لاق «درلاو لقنلا :ةغل فرصلاو .عويبلا

 ؛افرص تادابعلا نم عوطتلا يمس هنمو «لضفلا وهو :ةغل رخآ نعم هلو ءدي ىلإ دي نم هيلدب لقن ىلإ جاتحي هنأل

 ءاضرف الو ًالفن يأ "ًالدع الو ًافرص هنم هللا لبقي ال هيبأ ريغ ىلإ ىمتنا نم" :التلع لاق «ضئارفلا ىلع ةدايز هنأل
 .ةدايزلا الإ هنم بلطي الو «هنيعب عفتني ال هنأل ؛هب عيبلا اذه يمسو

 ؛طرش رايح الو لجأ هيف حصي مل اذهو «قارتفالا لبق ضباقتلا :هطرشو «يطاعتلا وأ «لوبقلاو باجيإلا :هنكرو

 «حص سلجملا يف رايخلاو لحألا اطقسأ نإف «ضبقلاب لخي كلذو «همامت وأ كلملا توبث عنمي طرشلا رايح نأل

 ؛نيدلا نود نيعلا يف تباث ةيؤرلا رايح نأل ؛نويدلا رئاسك ةيؤر رايخ هيف روصتي الو «بيعلا رايح هلحديو

 «ةينمثلل قلح ام يأ :نامتألا ضعب (حتف «ةيافك) .يلحلاو ناوألا نم غوصملا نيعلا نمو ءدقنلا نيدلا نع دارملاو

 (ييع) .هسنجب وأ رخآلاب امهدحأ عيب اذإ ةضفلاو بهذلاك :ضعبب (ط) .غوصملا هنمو

 نم هيف دبالو ءرخآلاب امهدحأ عيبو «ةضفلاب ةضفلا عيبو ءبهذلاب بهذلا عيب :ةثالث فرصلا ماسقأ :اسناجت ولف

 راي هيف نوكي ال نأ :يناثلاو «نادبألاب قرفتلا لبق نيبناحلا نم لك نم ضباقتلا دوحو :اهدحأ :ةثالث دويق

 لحألا بحاص لطبأ وأ قرا ارا نايل بجا لطبأ ناف العوم قرصلا لذي نوكيا نأ :قلانلاو

 ةضفلاو «بهذلاب بهذلاك ادحاو اسنح نالدبلا ناك ولف «رفزل ًافالمع ءارئاج بلقني «هيلع ام دقنو «هلحأ

 افلتحا وأ ءايدر رخآلاو اديج امهدحأ ناك نأب ناسناجتملا فلتخا ولو ءّاعم ضباقتلاو يواستلا طرش «ةضفلاب
 .ةغايصلا ثيح نم

 اذإف هديب ادي ءءاوسب ءاوس «لثم. ًالثم" :لاق نأ ىلإ "ةضفلاب ةضفلاو «بهذلاب بهذلا" :اع هلوق هيف لصألاو

 يأ - لئامتلا طرشب هبنو «نورحآو ملسم هاور "ديب ادي ناك اذإ متئش فيك اوعيبف فانصألا هذه تفلتخا

 لاقو «مامإلا دنع دسف سنجلا نم ًائيش طح وأ قارتفالا لبق امهدحأ داز ول هنأ ىلع - ًانزو ردقلا ف يواستلا

 امهيواستب ملعلاو «ةلقتسملا ةبغاك طحلا زوحو «ةدايزلا يف دمحم هقفاوو «نالطاب امهو «دسفي ال :فسوي وبأ

 غوصملاك نييعتلاب نيعتي امن انوكي نأ نيب كلذ يف قرف الو «ةيلختلاب ال ديلاب ضباقتلاو «هتحص طرش دقعلا ةلاح

 = .ثيدحلا قالطإل ؛رخآلا نود امهدحأ نيعتي وأ ءبورضملاك نانيعتي ال وأ «ربتلاو



 فرصلا ماكحأ ۳6۸ فرصلا باتك

 ةفزاجم ةضفلاب بهذلا عاب ولف «ضباقتلا طرش الإو «ةعايص و هدوج افلتحا نإو
 لا نود طقف ةضايبطلا كبح نش أ ةدوجلا ثيح نم يأ

 عاب ولف ءهضبق لبق يفرّصلا مث يف فّرصتلا حصي الو «سلحمل يف اضباقت نإ حص

 ب فرصلا نمث ضبق لبق سنجلا فالتعال عيبلا يأ

 a E «بوثلا عيب سف ءابوث اه ىرتشاو ارانيد

 اهقنع يف ةضف قوط يأ مهاردلاب  هاردلا ضبقي ملو مهارد ةرشع وهو

 اذه ىلعف «ةحصلا طرش وه :ليقف ؟ةحصلا ءاقب طرش وأ دقعلا ةحص طرش وه له ضبقلا يف اوفلتحا مث =

 ضبقلا دجو اذإف ءأريسيت دقعلا ةلاحك تلعج قارتفالا لبق امهاح نأ الإ ,دقعلاب انورقم ضبقلا نوكي نأ يغبني

 طرشلاو «ريدقتلا اذه ىلإ جاتحي الف «ةحصلا ىلع ءاقبلا طرش وه :ليقو «حصيف «دقعلا ةلاح دحو هنأك لعحجي هيف

 فالخب «حص قارتفالا لبق اضباقت مث «سلجملا يف امهيلع يمغأ وأ امان ول ىح «نادبألاب قارتفالا لبق اضبقي نأ

 .اهمايق درجع. لطبي ثيح «ةريخملا رايح

 ءرخآلا نم لقثأ امهدحأو «هلثع. ساحن ءانإ عاب ول هنأل ؛نامثألاب ةفصلا طاقسإ ديق "ةغايصو ةدوح افلتحا نإو" :هلوقو

 ريغتي الف ءاهيلع صوصنم نيدقنلا يف نزولا ةفص نأل ؛اضيأ ةيوبرلا لاومألا نم نزوي امم هريغو ساحنلا نأ عم زاح
 هيف نزولا نإف ؛اهريغ فالخب «كلذ فروعت ول ايددع اهلعح فراعتب انوزوم افوك نع جرخت الو «ةعنصلاب دوقنلا

 اسناجتي مل نإو يأ :الإو (هريغو ةيانع «حتف «ييع) .عنصو غيص اذإ هتيددع فراعتب انوزوم هنوك نع جرخيف «فرعلاب
 (ئيع ءط) .لضفب وأ ةفزاحب اعيب يأ :ةفزاجم (ئيع) .ةضفب ابهذ عاب نأب

 [(ييع) .انيور امل لضفلاو فازجلا هرضي الف «ةيوستلا نود نادبألاب قارتفالا لبق ضبقلا وه قحتسملا نأل] :حص
 يح «سلخملا يف اضباقتي نأ طرشب سنجلا فالتحال ؛لضفلا عم ناك ولو حصي افازج ةضفلاب بهذلا عاب ول يأ

 نم بثو نإو" :رمع نبا لوقل ؛فرصلا لطبي ال ءامهيلع يمغأ وأ سلحملا يف امان وأ ةدحاو ةهح ىلإ ايشم ول
 ماشلا ضرأ مدقن انإ :تلقف ف رمع نب هللا دبع تلأس :لاق «ةلبج نبا نع يور ام :هتصقو «"هعم بثف حطس

 «لعفت ال" :لاقف «فصنو ةعستب رشعلا مهقرو عاتبنف «ةدساكلا فافخلا قرولا مهدنعو «ةقفانلا لاقثلا قرولا انعمو

 ."هعم بثف حطس نم بثو نإو «يقوتست نح مهقرافت الو «بهذلاب مهقرو رتشاو «بهذب كقرو عب نكلو
 ؛عيبلا لطب امهدحأ ضبق لبق وأ امهضبق لبق فرصلا يف اقرتفا نإو «قارتفالا لبق ضبقلا وه قحتسملا نأ ملعف

 هدعبو ءحص قارتفالا لبق امهيواست املع مث «ةفزاحم بهذلاب بهذلا عاب ولو «ضبقلا وهو طرشلا تاوفل

 ؛سايقلا وهو «هدنع زوجي هنإف ؛رفزل افالح «مارح ابرلا ذإ ؛ىلاعت هلل اقح دقعلاب قحتسملا ضبقلا تاوفل ؛حصيال

 (ةيانع «نييع) .ًانيد وأ تناك انيع نيعتت ال مهاردلا نأل
 نو لاح: ىلع نوكي :فرصلاو ءطقق بوثلا عيب دسفيو «ضبقلا توفي ازئاج ناك نإ هنأل :بوغلا عيب دسف

 هبل ملتملا نع ايد مسا ولاهنأ ىرت الأ ءانيع وأ تناك انيد نييعتلاب نيعتت ال دوقنلا ذإ ؛زوجي عيبلا اذه نأ : ق



 فرصلا ماكحأ بوه فرصلا باتك

 :نيفلأب اهارتشا نإو .قوطلا نمت وهف ءافلأ نمثلا نم دقنو «نيفلأب فلأ لک ةميق
 قولا عم 5 هذه دوقنملا فلألا لاقثم يفلأب اهعاب

 ةئامب نوسمخ هتيلح افيس عاب نإو .قوطلا نمث دقنلاف ءةئيسن فلأو دقن فلأ
 يلح يأ زاوحلل ايرحت ةلاحلا فلألا وهو

 وه :انلق «حص امل نيعت ولو «ملسلا مت قارتفالا لبق نيدلا ردق ملسلا بر هيلإ ملسأ اذإ ىح «ملسلا زاح =

 لبق عيبملا عيبو «عيبم فرصلا باب يف نمثلا :لوقن وأ ءدقاعلا ريغ ىلع نمثلا ميلست طارتشا عناملا نكل «كلذك

 زوجي ال هنإف «ربتلاو غوصملاك نييعتلاب نيعتي ناك اذإ امأو «نييعتلاب نيعتي مل اميف رفز فالحو «زوحي ال هضبق
 ةمذلا يف نئاكلا "نيدلا"بو «ةمذلا يف نكي مل ام و وأ تناك ا رم اميف "نيعلا"ب دارملاو «قافتالاب

 (حتف «نييع) .غوصملا "نيعلاب"و .دقنلا ”نيدلاب" داري ةراتو

 ردقلا لب «ةميقلا قوطلا يف ربتعي ال هنإف «حماست هيف :يعليزلا لاق[(نيع) .الثم لاقثم فلأ يأ ] :فلأ لك ةميق

 تلق «ةيراجللاب يقابلاو «قوطلاب الباقم راص قوطلا ردق نأل ؛ةيراحلا ةميق نايب ىلإ ةجاح ال اذكو «هسنجب ةلباقملا دنع

 امإو «نمثملا ىلع نمثلا ماسقنا نايبل امإ :نيئيش دحأل كلذ نيب :تلق [5514/4 :قئاقحلا نييبت].ترثك وأ اهتميق

 [۸۸/۲ :قئاقحلا زمر] .سكعلاب وأ ابهذ نمثلاو ةضف قوطلا تناك نأب قوطلا سنج فالح نمثلا نأ ىلإ ةراشإلل
 مومضملا دقنلا ىلع نمشلا ديزي نأ طرشلا لب ءهطرشب سيل نييواستم قوطلا رادقم عم اهتميق نوك :لاقي نأ يقب

 اذه عضوو «ةبورضم لاطرأ ةرشع هنأل ؛ريوصتلا يف طارفإ لاقثم فلأ قوطلا لعج يفو «هسنج نم ناك ثيح هيلإ

 (حتف) .بيذعت عون قنعلا يف رادقملا
 ةصح نمث نأل :قوطلا نن (يشحم «ئييع) .لاقثم فلأ نمثلا نم سلجملا يف يرتشملا ىدأ يأ :نمشلا نم دقنو
 .(ئيع) .ةمألل رخآلا فلألاو «دقعلل ًاحيحصت هيلإ فرصنيف «فرصلا لدب هنوكل ؛سلحملا يف هضبق بجي قوطلا

 ًادتبم ربح هنأ ىلع ءامهيف عفرلا زوجيو «نيفلأ نم لادبإلا ىلع ءرجلاب :نيهحولا لمتحي :ةئيسن فلأو دقن فلأ
 هنأ ىعملاو] .امهنم ةئيسن فلأو دقن فلأ يأ ,فوذحم ربخلاو أدتبم وأ «ةئيسن فلأو دقن فلأ امه يأ .,فوذحم

 [(نيع) .ةلجؤم فلأو ةلاح فلأب امهارتشا

 ىلع ةرشابملا نيدقاعتملا لاح نم رهاظلاو «ةيراجلا عيب يف زئاح فرصلا يف لطاب لحألا نأل :قوطلا نمت دقنلاف

 ؛ةفينح يبأ دنع لكلا يف عيبلا دسف «ةئيسن نيفلأب اهارتشا ول هنأل ؛"ةئيسن فلأو دقن فلأ" :لاق امنإو ءزوجي هحو

 ىلوألا ةلأسملا يف يذلا داسفلا فالخب «عيبلا يف دبعو رح نيب عمج ول امك «عيمجلا ىلإ ىدعتيف «نراقم داسفلا نأل

 نوكل ؛ةيراجلا نود قوطلا يف دسفي ثيح - قوطلا ةصح ضبق ريغ نع اقرتفاو ًالاح اهنمث ناك ول ام يهو -
 هيرا ةضخ قطعي نسل ضيقلا نأل رال نود ةضاخخ قوطلا قدسي ةالاقو ءانراقن ل ايراظ هيف داسفلا
 ةلمحلاو ءامهرد نيسمح يواست يأ :نوسم- (حتف «ٰييع) .قرفلا نم قبس ام مامإللو ءدسفملا ردقب داسفلا ردقتيف

 (ييع) .مهرد ةئاع. عاب يأ ,عاب :هلوقب قلعتم :ةئامب (ندعم «ييع) 9 :هلوق ةفص



 فرصلا ماكحأ ۳٦ ۰ فرصلا باتك

 ضبق الب اقرتفا ولو ءامهنمن نم :لاق وأ «نيبي م نإو اهتصح وهف «نيسمخ دقنو
 فيسلا يف نادقاعلا يأ فيسلاو ةيلحلا نمث نم زاوحلل ايرحت ةيلحلا اهرد يأ نمثلا نم يرتشملا

 لا ا ER معو ودب COORD و اعلا اناا ءررض الب صلخت نإ اقود فيسلا يف حص
 هميلست ىلع ردقي هنأل فيبسلا عيبلا يأ

 نيسم نمثلا نم يرتشملا ىدأو «مهرد ةئامب امهرد نيسمح يواست ةيلحب ىلحم ًافيس عاب نإ يأ :اهتصح وهف
 نينثالا نأل ؛كلذكف امهركذب حرص نإو «بحاولاب نايتإلا رهاظلا نأل ؛ةيلحلا ةصح ةدوقنملا نوسمخلاف ءامهرد

 ج رخي :لاقو ءامهدحأ يسانلاو (11:فهكلا) اَمهَتوُح ايس :یلاعت هللا لاق ءامهنم دحاولا امهرك ذب داري دق

 قوطلا عم ةمألا ةلأسم عم ةرركتم ةلأسملا هذه :تلق نإف .امهدحأ دارملاو (۲۲:نمحرلا) َناَحْرَمْلاَو وللا اًمهنم

 فيسلا يف حص ضبق الب اقرتفا ولو" :هلوق نم أيس امل ةئطوتلا اتدئاف :انلق ؟ةدح ىلع اهركذ يف ةدئافلا امف

 (حتف «ئيع) .ذئنيح راركت الف «"ررض الب صلخت نإ اود
 دقعلا دنع يرتشملا يأ :لاق وأ (ييع) .ةيلحلا ةصح هنأ يرتشملا نيبي مل نإو يأ «هلبق ا لصتم :نيبي مل نإو

 (ندعم ‹ط) .نمثلا ضبقو نيضوعلا ضبق نودب يأ :ضبق الب (ندعم) .نيسمخلا هذه نإ

 اضباقتي مل نإف يأ [(ييع) .ضبقي مل و هضبق بجي فرصلا ةصح نأل ؛ةيلحلا نود يأ ] :افود فيسلا يف حص

 ءاهتصح يف ضبقلا طارتشا مدعل ؛فيسلا يف عيبلا حصو ءاهيف فرص هنأل ؛ةيلحلا يف دقعلا لطب ءاقرتفا يح اعيش

 ناك نإو ءامفودب ميلستلا ناكمإ مدعل ؛اضيأ لطاب عيبلاف ءررضب الإ ةيلحلا نع فيسلا صلختي ال ناك نإ هنكل

 صلحتلاف «ةيراحلاو قوطلاك راصف «عيبلاب هدارفإ نكمأ هنأل ؛ةيلحلا يف لطبو فيسلا يف زاج ررض الب صلختي
 .فيسلا يف عيبلا زاوج طرش ررض الب
 مدع هجوو «فقسلا نم عذح عيبك ٍذئنيح ريصي هنأل ؛ناعيبلا لطب فيسلا صلختي مل نإو يأ "الطب الإو" :هلوقو

 نإ :لوألا :هجوأ ةعبرأ ىلع فيسلا ةلأسم نإ :"طوسبملا" يف يسحرسلا مامإلا لاق ءررض الب ميلستلا رذعت زاوجلا

 نألف ؛يناثلا امأو ءرهاظف لوألا امأ ءامهيف دساف عيبلاف ءنزولا يف نمثلا نم دقنلا لثم وأ رثكأ ةيلحلا ةضف ناك

 نفجلا ءازإب يقابلاو ءلئملاب لثملا لعجي نأب زاح لقأ ةيلحلا ةضف ناك نإو «ضوعلا نع لاح لضف لئامحلاو نفحلا

 مهوتو «ةاواسملاب ملعلا مدعل ؛اندنع دساف عيبلاف ؛لقأ امهيأ ملعي ال ناك نإو «يعفاشلل ًافالخ ءاندنع لئامحلاو

 دقعلا نوكي ملعي مل امف «ضوعلا نع يلاخلا لضفلا وه دسفملاو «زاوحلا وه لصألا نأل ؛زوجي :رفز دنعو «لضفلا
 «رثكأ وأ «هلثم وأ «هنم لقأ نوكي نأ لامتحال ؛عيبلا ةحصل طرش دقعلا دنع ةاواسملاب ملعلا نأ :انلو «هزاوحب اموكحم

 (يدنحرب «ةيانع «حتف «ْييع) .ةمرحلاو ةرثكلاب داسفلا ةهج تححرتف «نيهحو نم داسفلا لصحف

 نع نوكي فيسلا نمث نم لكلا لعج وأ فيسلا نمت نم فصنلاو ةيلحلا نمت نم فصنلا :يرتشملا لاق ول :ةمتت
 نمت دوقنملا نوكي ررضب الإ زييمتلا نكمي مل نإ ةصاخ لصنلا نمث نم اذه ذح :لاق ولو «دحاو ءيشك امهنأل ؛ةيلحلا

 - «عيبلا زوج دصقو فرصلا داسفب حرص هنأل ؛فرصلا لطب ررض ريغب اهزييمت نكمأ نإو «ناحصيو «فرصلا



 فرصلا ماكحأ ۳٦۱ فرصلا باتك

 ءانإلاو «ضبق i ل ضعب ضبقو ٍةضف ءانإ عاب ولو ءالطب الإو

 ولو ,هّدروأ .هطسقب يقب ام يرتشملا لخأ ,ءانإلا ضعب خا نإ و ءامهنيب كرتشم
 ءاش نإ هارتشا ام يرتشملاو عئابلا نيب

 وا كتم نون نس رم نس سا اك ءاهضعب قحتساف ,ةرقن ةعطق عاب

 دسف ةصاحخ داز ولو ءاعبت هعيب يف اهوحدل ؛ًاضيأ ةيلحلل مسا هنأل ؛فيسلا ةصح لجعملا اذه :لاق ول اذكو =

 ؛ةصاخ لقي مل نإو عيبلا دسف ىلوألا ةلأسملا يف ةمألا ةصح لجعملا اذه :لاق ول هنأ هدافمو «لامتحالا ةلازإل ؛عيبلا

 (حتف) .ةيلحلا فالخب ةمألا ىمسم نم سيل قوطلا نأل

 (ييع) .فيسلا عيبو ةيلحلا عيب ناعيبلا يأ :الطب (ييع) .ررض الب فيسلا صلحتي مل نإو يأ :الإو

 يف لطبو ءانإلا فصن يف حص الثم نمثلا فصنب عئابلا ضبق نإف «ضبقي مل اميف لطبو] :ضبق اميف حص

 ءءانإلا يرتشملا ضبقو ءهنمث ضعب ضبقو «بهذ وأ ةضفب ةضف ءانإ عاب ول يأ [(ندعمءط) .رخآلا فصنلا

 عيشي الو «ضبقي مل اميف لطبو هيف فرصلا طرش دوجول ؛نمثلا نم عئابلا ضبق اميف عيبلا حص «نادبألاب اقرتفاو

 نيب يأ "امهنيب كرتشم ءانإلاو" :هلوقو .ضبقي مل ام ردقب داسفلا ردقيف «ئراط هنأل ؛لكلا يف داسفلا

 مدع وهو «هلبق نم تءاج األ ؛هيلع تقرفت ةقفصلا نأ عم ةكرشلا بيع رايخ يرتشملل تبثي الو «نيدقاعتملا

 (يرهوج «حتف «ئيع) .قارتفالا لبق دقنلا

 «قرفتلا لبق قاقحتسالا روهظو «نمثلا ضعب ضبقو «عيبلا دعب ءانإلا ضعب قحتسا ول يأ :لإ يرتشملا ذخأ
 ءانإلا يف ةكرشلا نأل ؛عيبلا در وأ «هباسحب قحتسملا ةصح دعب ءانإلا نم يقب ام ذحأ ءاش نإ رايخلاب يرتشملاف

 ؛يرتشملا ةهج نم ىلوألا يف ةكرشلا نأ :نيتلأسملا نيب قرفلاو «رايخلا هل تبثيف «هرضي صيقشتلا نأل ؛بيع

 نكي ملف «بيعلا اذه ىلع ىلوألا يف ايضارتف هل ةنراقم عئابلا دنع ةدوحوم تناك انهو «قارتفالا لبق هدقن مدعل

 بيعلا اذه رهظ املف «ةكرشلاب ًابيعم هدنع نكي مل ىرتشا اذإ هنأل ؛قاقحتسالا فالخب ءدرلا ةيالو يرتشملل

 كلذ ناكو «ضيعبتلاب اهصاقتنال ؛ابيع دعت ةعمتحملا نايعألا يف ةكرشلا ذإ ؛عئابلا ىلع درلا ةيالو هلف «هب ضري مل

 (هيانع «حتف «نييع) .ريختيف «هعنص ريغب

 (ندعم ءط) .ءاش نإ لق نإو نمثلا نم هبيصنب يأ :هطسقب يقب ام

 ليبق نم هيف ةفاضإلا نوكي اذه ىلعف «"ناويدلا بيذمت" يف اذك «ةباذم ةضف ةعطق يه :ةرقن ةعطق عاب ولو

 ةفاضإلا ىلع ةضف ةرقن :لاقيو ءةضفلا وأ بهذلا نم ةباذملا ةعطقلا :ةرقنلا :برغملا يقو «عونلا ىلإ سنجلا ةفاضإ

 اهنمث ضعب ضبقو ةرقن ةعطق عاب ولف «كلذك افقلا ةرقنو «ةريبك ريغ ضرألا يف ةرفح :ًاضيأ ةرقنلاو «نايبلل
 (حتف) [۸۹/۲ :قئاقحلا زمر] .امهنيب ةكرتشم ةعطقلاو «ضبق اميف دقعلا حص اقرتفاو



 ترعلا ا ۳ ۲ فرصلا باتك

 رب 3 و «نيرانيدو مهردب رانيدو نيمهرد عيب حصو .رايح الب هطسقب يقب ام ذخأ
 ل وا قالا 4 لعل الل م دبا دم قرأه قو او راق م وفك قرح قر وهنا فركب وج باع و للارهاب خف نو فك ءاهفعضب ريعشو
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 يف ةكرشلا نأل ؛يرتشملل رايح الب هباسحب ةرقنلا نم يقب ام يرتشملا ذحأ ةعطقلا ضعب قحتسا نإف يأ :ذخأ

 تمت دق ةقفصلا نأل ؛ضبقلا دعب قحتسا اذإ اذه ءءانإلا فالخب ءاهرضي ال صيقشتلا نأل ؛ابيع دعت ال ةرقنلا

 نيدبع ىرتشا اذإ امك «مامتلا لبق هيلع ةقفصلا قرفتل ؛رايخلا هل تبثي هضعبل ضبقلا لبق قحتسا نإ «ضبقلاب

 (حتف «ئيع) .مامتلا لبق هيلع ةقفصلا قرفتل ؛رايخلا هل تبثي «كله وأ ضبقلا لبق امهدحأ قبأو

 يضتقت ةلمهلاب ةلمحلا ةلباقم نأل ؛ًالصأ دقعلا اذه زوحي ال :ةياور يف دمحأو يعفاشلاو رفز لاقو :خلإ عيب حصو
 ىلع هلمح يفف «نييعتلا ىلع ال رخآلا ةلمج نم ظح نيلدبلا نم دحاو لكل نوكي نأ وهو «عويشلا ىلع ماسقنالا
 «فرصتلا حيحصتل زوجي ال فرصتلا رييغت نأل ؛فرصتلا حيحصت هيف ناك نإو زوجي الف «هل رييغت سنجلا فالح

 نأل ؛حيحصلاو دسافلا نيب ةضراعم الو «هداسف هسنج ىلإو «دقعلا حيحصت هفالخ ىلإ سنجلا فرص يف نأ :انلو

 .هفصوو هلصأب عورشم حيحصلا
 لكلا ةلباقم ال «ديقل ضرعتي نأ ريغ نم ةلباقملا قلطم يضتقي دقعلا نألو ؛هفصو نود هلصأب عورشم دسافلاو

 رذعت دنع ححصملا ديقملا ىلع لمحيف «هسنج فالح نم الو ؛هسنج نم درفلا ةلباقم الو «عويشلا قيرطب لكلاب
 ةلباقملا لصأ نأل ؛ةدوحوم يه ذإ ؛ةلباقملا لصأل رييغت ال فصولل رييغت وهف ارييغت ناك نئلو «قالطإلاب لمعلا
 نوكي نأ ىلع :عيبلا دنع لاق ول هنأ اذه نم ديفتساو «ريغتي مل كلذو «لكلا ةلباقم, لكلا يف كلملا ةدافإ هيف

 (قيع «حتف) [001/4 :قئاقحلا نييبت] .اعامجإ حص سنجلا فالخب الباقم سنجلا
 (ييع) .مهردلاب رانيدلاو نيرانيدلاب نامعردلا لباقيف «هسنح فالخب الباقم سنج لك لعجي نأب :نيرائيدو

 عيبلا يف لصألاو 4٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .رم ام نيبناحلا نم ليلعتلاو «يعفاشلاو رفزل فالح اضيأ هيفو :رب رکو
 ةمسقلاف هداحآ توافتت مل نإف «هيف ابر ال امم دقعلا ناك نإف ءرحآلا لدبلا ىلع هتمسق بحت نيلدبلا دحأ نأ قلطملا

 نيموسقم نانوكي ىرثمكلاو حافتلاف ءىرثمكو حافت نم هلثم, زوجو ضيب نم اددع ىرتشا نإك ؛ءازجألا ىلع

 «ىرثمكلاو حافتلا ةمسق نم هباصأ ام يرتشملا عحر ارذم ضيبلا نوك رهظ اذإ يح ءزوحلاو ضيبلا ءازجأ ىلع
 دبعلا ةميقب عجري دبعلا قحتسا مث بوثو سرفب ادبعو ةيراج ىرتشا نإك ءةميقلا ىلع ةمسقلاف توافتت تناك نإو

 عاب اذإ امك «ريغ ال دقعلا هيف حصي يذلا هجولا ىلع هتمسق بحت ابرلا هيف امم ناك نإو ءاعيمج سرفلاو بوثلا نم

 ول اذكو «رانيدلا ءازإب ىرحألا ةسمخلاو ةسمخلاب ةسمخلا نوكتف دقعلا حص رانيدو مهارد ةسمخب مهارد ةرشع

 (حتف «ئيع) .رخآلا سنجلا ةلباقم سنج لك لعجيف - باتكلا ةلأسم يف امك - نيسنجب نيسنح لباق

 (ئيع) .رب يركب ريعش رکو ريعش يركب رب رك لعجيف «ريعش يركو رب يركب امهعيبي نأب :اهفعضب



 فرصلا ماكحأ ۳۳ فرصلا باتك

 نيمهردب نيتلغ نيمهردو حيحص مهردو «رانيدو مهارد هرشعب امهرد رشع .دحأو
 رشع دحأ عيب اضيأ حصو

 اصاقتو رانيدلا عفدو ,ةقلطم ةرشعب وأ هيلع ةرشعب رانيدو «ةلغ مهردو نيحيحص
 العجو يأ يرتشملل عئابلا هعاب وأ يأ

 ل ل ل ل ل O ,ةرشعلاب ةرشعلا

 نمنلا يه يا

 هسنج فالح ىلإ سنجلا فرص نأ ملعيل ءاهلبق امم تملع نإو ةلأسملا هذه فدرأ :خلإ امهرد رشع دحأو
 يف امك - امهدحأ يف دحوي نأ نيبو - اقباس رم امك - نيلدبلا نم لك يف ناسنجلا دجوي نأ نيب هيف قرف ال

 (حتف «ئييع) .دقعلا حيحصتل «مهردب رانيدلاو اهلثم. ةرشعلا انه لعجيف - لاثملا اذه

 ةلغلاو «نيعضوملا يف دارفإلا ةغيصب خسنلا ضعب يقو [(ييع) .خإ مهرد عيب اضيأ حصو يأ ] :خإ حيحص مهردو
 ؛لاملا تيب اهدري يلا اأ لامتحال ؛امهنيب يقانت الو «ةعطقملا مهاردلا يه :ليقو «لاملا تيب هدريو راجتلا هذحأي ام

 حيحصلا نأ عيبلا اذه ةحص هجوو ءاعطق اموكل لب اهتفايزل ال لاملا تيب هدري ام ةلغلا نإ :ةياهنلا يف لاق اذهلو
 فالتحال ةربع الو «ةثالث نع اضوع مهارد ةثالث لعجب لصاح وهو ًاردق يواستلا ىلع رادملاف «ةلغلا سنج نم
 حصو يأ :رانيدو .ماللا ديدشتو ةمجعملا حتفب :نيتلغ (حتف (ئيع) .اضيأ يعفاشلاو رفزل فالح هيفو «فصولا

 ةرشعلاب لقي م يعي :ةقلطم (ٰييع) .عيابلا ىلع نيد يلا مهارد ةرشعب يأ :هيلع ةرشعب (ٰييع) .رانيد عيب اضيأ

 (ينيع) .هيلع يه يلا
 ىلع يهو «نيدلاب دقنلا عيب ةروص هذه [(نيع) .نازئاج امهالكو هيلع نيد يه َيلا] :ةرشعلاب ةرشعلا اصاقتو

 ناك اذا انك ا هيلإ فاش قو: اها ناك :نإف امسك نأ راق وأ قا نيدلا نركي نأ نإ هيأل ةداسوأ ةكلت
 «فالح الب زوجي هنإف ءرانيدلا عفدو «هيلع يذلا ةرشعلاب ارانيد ةرشعلا هيلع يذلا هعابف «مهارد ةرشع رخآ ىلع هل

 فرصلا و «فرص دقع اذه نأ بابلا يف ام ةياغ «راتيدلا نع الدب اهكلم هنأل ؛هيلع وه نم ةمذ نع ةرشعلا طقسو

 .ابرلا نع ازارتحا رخآلا ضبق طرتشيو «نيدلاب نيدلا عيب نع زارتحالل نيضوعلا دحأ ضبق طرتشي
 نيد يف ابر الو «رانيدلا عئاب نع طقس - ةرشعلا وهو - هلدبو دقن رانيدلا نأل ؛هيف نحن اميف مودعم اذهو

 يلا ةرشعلا ىلإ فضي ملو ءدقعلا قلطأ نأب انراقم ناك نإو «هتبقاع يف رطخلا عطقي نيد يف وه امنو طقس
 ناك نإو «عامجإلاب اصاقتي مل ام ةصاقملا عقت مل يناثلا ناك نإف ءال وأ اصاقتي نأ امإف «رانيدلا عفدو هيلع

 ءزوجي ال وهو «فرصلا لدبب لادبتسا هنأل ؛رفز لاق هبو «هيفني سايقلاو :انايحتتا افلا تعقوو زاح لوألا

 ا فلا لد, دعا ل اك

 هذه سيل نيدلاو "ديب ادي" :ةخ هلوقل ؛ضبقلاب نييعتلا بحاو نمث دقعلا اذه بجي هنأ :ناسحتسالا هجو
 «ضبقلاب نييعتلا بجاو فرصلا لدب نأل ؛نيدلاو نيعلا نيب ةسناجلا مدعل ؛دقعلا سفنب ةصاقملا عقت الف «ةفصلا

 - عم امل ةحص الو «حيحصت نم ةمث دب ال امهيضارتب ةصاقملا ىلع امدقأ اذإ امهنكل ؛هبوحو قبس دق نيدلاو



 فرصلا ماكحأ ۳٤ فرصلا باتك

 عيب الو امك و ةّضف بهذلاو ةضفلا بلاغو
 ر بهذلا بلاغو يأ

 بلاغو ا الإ امه ضارقتسالا حصي الو انو ايواستم الإ اهضعبب اهضعب

 اددع ال يأ نزولا ثيح نم يأ

 ا TE TE اهسدجب اهعيب حصف «ريناندلاو مهارذلا مكح يف سيل شغلا
 اهيلثم ةشوشمملاب يأ ةصلاخلا يأ

 ؛ةرورض هيلع ناك يذلا نيدلا ىلإ ةفاضإلاو «لوألا دقعلا خسفل ةنمضتم ةصاقملا لعجتف «فرصلا دقع ءاقب =

 خسف امهلو «ءاضتقالاب امزال خسفلا ناك اذه ىلعو ءزوجي ال وهو «فرصلا لدبب ًالادبتسا ناك كلذ الول ذإ

 ارانيد هعيي نأ امك اقحال نوكي نأ امإو «ىلوألا قيرطلاب هلصأ ءاقب عم دقعلا فصو رييغت امهلف ءدقعلا لصأ

 يف :ناتياور هيفف ءسلجملا يف اصاقتو «ةرشعب ابوث هنم عاب نأب عئابلا ىلع ةرشع نيد يرتشملل ثدحي مث «ةرشعب

 (ةيانع «ييع) .زوجي ةياور فو «زوج ال ةياور
 (يشحم) .بهذلا اهيلع بلغ لا ريناندلا :بهذلا بلاغ اذكو ةضفلا اهيلع بلغ ىلا مهاردلا يأ :ةضفلا بلاغو

 مكحو «ةضف مكح ةضفلا اهيلع بلغ يلا مهاردلا مكح يأ [بترملا رشنلاو فللا ليبق نم وهو] :بهذو ةضف
 «بلاغلل مكحلا نوكيف «عابطنالل شغ ليلق نع ناولخي ال امال ؛بهذ مكح بهذلا اهيلع بلغ يلا ريناندلا

 (يشحم «ةياده «ئيع) .ةءادرلاب ليلقلا قحليف ءاهنم ءيدرلا يف امك ايقلحح شغلا نوكي دقو

 اهيلع بلغ يلا ريناندلاو مهاردلاب يأ :اممي (ندعم) .ةصلاخلا ريناندلاو ةصلاخلا مهاردلا يأ :ةصلاخلا عيب

 (ندعم.ط) .بهذلاو ةضفلا اهيلع بلغ لا ريناندلاو مهاردلاب يأ :اممب ضارقتسالا (ندعم) .بهذلاو ةضفلا

 (يشحم) .هوحنو ساحنلا نم شغلا اهيلع بلغ يلا ريناندلاو مهاردلا يأ :شغلا بلاغ

 مهاردلا عيب يأ ] :اهسدجب اهعيب حصف (ندعم «ئيع) .عرشلا يف بلاغلل ةربعلا نأل ؛ةصلاخلا يأ :ريناندلاو

 ؛ريناندلاو مهاردلا مكح يف اسيلف «شغلا امهيلع بلاغلا ناك نإ يأ [(ندعم) .شغلا اهيلع بلغ يلا ريناندلاو
 لك نم شغلا نأل ؛انزو وأ اددع ناك ءاوس ءًالضافتم اهلثم شوشغملاب شوشغملا عيب حصيف «بلاغلل ةربعلا نأل

 عيب اذإو «سنجلا فالتحال ؛امهيف لضافتلا رضي الف ءرخآلا يف يذلا بهذلا وأ ةضفلاب لباقم امهنم دحاو

 ىح شوشغملا يق يذلا بهذلا وأ ةضفلا نم رثكأ صلاخلا نوكي نأ دبال صلاخلا بهذلا وأ ةصلاخلا ةضفلاب

 .قارتفالا لبق ضباقتلا طرتشيو «شغلاب دئازلاو هلثك, هردق نوكي

 فرص نإ :لوقن انأل ؛اطرش ضباقتلا نوكي الف ءافرص قبب م سنجلا فالح ىلإ سنجلا فرص اذإ :لاقي الو
 ءافرص كلذ ءارو اميف دقعلا يقبف ؛ىدعتي ال ةرورضلاب تباثلاو «دقعلا ةحص ةرورضل سنجلا فالح ىلإ سنجلا
 هعيب زوجي ال بح ابولغم شغلا ناك اذإ بهذلا وأ ةضفلا اوربتعا مهأ :لصاحلاو «سلجملا يف ضباقتلا طرتشيف

 ابلاغ شغلا ناك اذإ امهو ربتعي مل و ًالضافتم هعيب عنمو «بهذ وأ ةضف هلك نأك لعجف «رابتعالا قيرط ىلع الإ هسنجب

 = «ةشوشغملا مهاردلا يف لا ةضفلا كلت لثم ةصلاخلا ةضفلا تناك نإف «ةصلاح ةضف ناسنإ اه ىرتشا نإف



 فرصلا ماكحأ ۳٥ فرصلا باتك

 ؛نييعتلاب نيعتت الو ءاممب وأ اددع وأ انزو جورت a عالاو .الضافتم
 دعلا ثيح نم نزولا ثيح نم

 يف ةضفلا بلاغك ير «جورت ال تناك نإ د نيعتتو انا امهوكلا
 ةشوشغملا ريناندلاو مهاردلا يأ ةشوشغملا ريناندلاو مهاردلا يأ

 ا OD O EOE ااا ااا «ضارقتسالاو عيابتلا

 «قرتحي بلاغلا شغلا يف بهذلا وأ ةضفلا نأ فرع ولو «حص رثكأ ناك نإو ءدساف عيبلاف ءيردي ال لقأ وأ =

LE(ةيانع «حتف «ٰييع) ا  

 ءاهعيب حصف :هلوق ىلع فطع :عيابتلاو (نييع) .ضباقتلا طرتشيو سنجلا فالح ىلإ سنحلا فرصيو :الضافتم

 (يشح) .ريناندلاو مهاردلا نم جورت يلا ةشوشغملاب يأ :جورت مب (يييع) .ءارشلاو عيبلا وهو عيابتلا حصو يأ
 «ةداعلا هيف صن ال اميف ربتعملا نأل [(نيع) .امم جورت ناك نإ نزولاو ددعلاب يأ ] :اممي وأ اددع وأ انزو

 نزولاب جورت تناك اذإ ىح «سانلا ةداع امهيف ربتعتف «سولفلاك تراص شغلا امهيف بلاغلا ناك امل هنأل اذهو

 :هلوقو .امهنم دحاو لكبف نزولاو ددعلاب جورت تناك نإو «ددعلابف ددعلاب جورت تناك نإو ؛نزولابف

 (حتف «ييع) يي بلا هان و وسو ياسا

 كلذ ماد امف حالطصالاب :انامثأ (ندعم) .ةجئار تماد ام ريناندلاو مهاردلا نم ةشوشغملا يأ :نيعتت الو

r orيف ةعلس اهنأل ؛جورت ال تناك نإ :خإ نييعتلاب نيعتتو (ئيع) .يضتقملا مايقل  

 لطب ميلستلا لبق تكله ول بح ءاهلصأ ىلإ تعحر امي ةلماعملا اوك رت اذإف «حالطصالااب انام تلعح امنإو «لصألا

 راشملاب ال ةجئارلا مهاردلاب قلعتي عيبلاف الإو «ملعي رحآلا نأ نيدقاعتملا نم لك ملعيو ءاهلاحب ناملعي ناك اذإ اذه ءدقعلا

 دقعلا قلعتي ال ةحرهبنلاو «فويزلا لثم يهف ضعبلا اهدريو ضعبلا اهلبقي ناك نإو «جورت ال ىلا مهاردلا هذه نم هيلإ

 ءاضرلا دوجول ؛دايحلاب هقح قلعت دايج مهارد اهنأ نظ ىلع امب هعابو اهلاحب ملعي عئابلا ناك نإو ءاهسنحب لب اهنيعب

 وهو ةينمثلل يضتقملا لاوزل :جورت ال (حتف نيع) [577/4 :قئاقحلا نييبت] .ةيناثلا يف اهمدعلو «ىلوألا يف امي
 (ييع) .نييعتلاب نيعتف ةعلس ريصيف «حالطصالا

 «نزولاب الإ امي عيبلا زوجي ال ىح [(نيع) .هبهذو هشغ ىوتسا وأ هتضفو هشغ ىوتسا يذلا يأ | :يواستملاو

 يواستملا مكح يأ "ضارقتسالاو" :هلوقو «ةئيدرلا مهاردلا ةلزنمب هنأل ؛ميلستلا لبق اهكالمم دقعلا ضقتني الو

 انزو يواستلا طارتشا مث ؛نيعتت ملف نمث اهنأل ؛نزولاب الإ اهضارقتسا حصي ال تح «ضارقتسالا يف ةضفلا بلاغك

 ؛ةضفلا نم هيف امم رثكأ ةصلاخلا نوكت يح زوجي ال ةصلاخلا ةضفلاب اهعاب ولو :لاق ثيح "يعليزلا" يف ام فاني ال
 ؛ئيع) .فلاخت الف «شوشغملا يف امم رثكأ صلاخلا نوكي نأ مزلي «شوشغملا نزول ًايواسم صلاخلا نزو ناك اذإ هنأل
 ةصلاخلاب اهعيب حصي ال ىح :عيابتلا يف (ئيع) .بهذلا بلاغو ةضفلا بلاغك همكح يأ :ةضفلا بلاغك (حتف

 (ندعم) .انزو ايواستم الإ



 فرضا مكا ۳۹٦ فرصلا باتك

 لبق دسكو ءائيش ةقفان سولفب وأ هب ىرتشا ولو «شغلا بلاغك فرّصلا يفو
 ةيلام ةجئار o د ف كم س

 e EES «نيعي م نإو «ةقفانلا سولفلاب عيبلا حصو ,عيبلا لطب «هعفد

 ةجئارلا يأ مامإلا دنع عئابلا ىلإ يأ

 ىح «شغلا اهيلع بلغ بهذ وأ شغلا اهيلع بلغ ةضف مكحك فرصلا يف يواستملا مكح يأ :فرصلا يفو
 اهعاب ولو «سلججا يق ضباقتلا طرتشيو ءالضافتم اهسنجب اهعيب حص رابتعالا هجو ىلع الضافتم اهسنجب اهعاب اذإ
 ؛فرص هنأل ؛سلجملا يف ضباقتلا طرتشيو «ةضفلا نم هيف ام رثكأ ةصلاخلا نوكت نح زوجي ال ةصلاخلا ةضفلاب

 اهفصنو ارفص اهفصن ناك ولو «هسنج فالح ىلإ سنجلا فرصي نأ :رابتعالا ئعمو «نيفرطلا نم ةضفلا دوجول

 (حتف «ييع) .اطايتحا فرصلا قح يف ةضف اهلك نأك تلعج ةبولغم رصت مل امل اهتضف نأل ؛لضافتلا زوجي ال ةضف

 امهنم دحاو لك دسك مث ةجئار سولفب ىرتشا وأ شغلا اهيلع بلغ يلا مهاردلاب ىرتشا اذإ يأ :عيبلا لطب

 ءايلثم نكي مل نإ هتميقو ءامئاق ناك نإ عيبملا در بجيف «ةفينح يبأ دنع عيبلا لطب سانلا يديأ نع عطقنا وأ

 .ةثالثلا تلاق هبو «حيحص عيبلا :امهدنعو ءاكلاه ناك نإ هلثمف الإو

 دحأ وهو «هب سانلا لماعت ام رخآ ةميق هيلع :دمحم لاقو «يفي هبو «هعاب موي هتميق هيلع :فسوي وبأ لاق مث

 هنآ لإ نعت تسوي اا نأ لإ م انعم راف: كالع ةاينكلاو: رقم ضبقلا نأ :اممل «يعفاشلا يلوق

 (ةميقلا ىلإ لوحتي ٍدئنيح هنأل ؛عاطقنالا دنع بجي :دمحم دنعو «عيبلاب نومضم هنأل ؛عيبلا دنع ةميقلا بحت

 نمث ريغب اعيب يقب تلطب اذإف «حالطصالاب ةتباث األ ؛داسكلاب كلمت ةينمثلا نأ مامإللو «هتميق ذئموي نيعتيف

 .سانلا يديأ نع تعطقنا اذإ فالخلا اذكو «دقعلا لطبيف

 هنكل «عيبلا لطبي ال دالبلا ضعب يف جورت تناك نإو «دالبلا عيمج يف امي ةلماعملا سانلا كرتي نأ :داسكلا دحو

 يف دجوي ال نأ :عاطقنالا دحو «هتميق ذحأ ءاش نإو «هذحأ ءاش نإ عئابلا رّيختيف «مهدلب يف جرت مل اذإ بيعتي

 ف جورت ال نأ :داسكلا ريسفت :"ىرغصلا ىواتفلا" ينو «تويبلا يف وأ ةفرايصلا دي يف دجوي ناك نإو قوسلا

 ءانب ةدلبلا كلت يف عيبلا داسفل يفكي «ةدلب يف داسكلاف :امهدنع امأف دمحم لوق ىلع اذه :لاق مث «نادلبلا عيمج

 ربتعي هنأل ؛ال هدنعو «سانلا ضعب حالطصال ًارابتعا زوجي :نيخيشلا دنعف «نيسلفلاب سلفلا عيب يف مهفالتخا ىلع

 عئابلا ريختي ال داسك الب هتميق تصقن اذإو «لثملا رهم بحي حاكن هناكم ناك ول :ًاضيأ اولاقو لكلا حالطصا

 [4۲/۲ :قئاقحلا زمر] .عامجإلاب يرتشملا ريختي ال تلغ ول اذكو «هاوس هل نوكي الو عامجإلاب
 :هلوقو «ريناندلاو مهاردلاك عيبلا ام زاجو «حالطصالاب نمثو ءفصولاو ردقلا ةمولعم لاومأ اهنأل :عيبلا حصو

 قيلعت اندرأ :لاق اذإ الإ اهريغ هيطعي نأ هلو «حالطصالاب انن تراص األ ؛نيعتت ال اهنيع ول لب "نيعي مل نإو"

 (حتف) [17/7 :قئاقحلا زمر] .اهنيعب دقعلا قلعتي ذئنيحف ءاهنيعب مكحلا
 (ييع) .ةمذلا ف بجوو عيبلا ام زاج حالطصالاب انمث تراصو ةمولعم لاومأ األ ؛دقاعلا :نيعي م



 فرصلا ماكحأ ۳۹۷ فرصلا باتك

 ولو .اهلثم در بجي «ضرقلا سلف تدسک ولو ءاهنيعي 7 0 ةدساكلابو
 ةدساكلا لثم يأ مامإلا دنع هيلع ةدساكلا سولفلا عئابلا نيعي

 ا ........اهرد ايفريص ىطعأ ولو ءمصا يسولف مهرد فصنب ًائيش ىرتشا
 افارص يأ

 ايش ىرتشا ولو ءاهنييعت نم دبالف «علس األ ؛اهنيعي نح حصي ال ةدساكلا سولفلاب عيبلاو يأ :ةدساكلابو
 وأ ءامئاق ناك نإ عيبملا درتسي نأ هلو «عيبلا دسف «عيبملا ضبق دقو ءاهذفني نأ لبق سولفلا تدسك مث «سولفب
 (حتف «ئييع) .ًاكلاه ناك نإ هلثم وأ ءايميق ناك نإ هتميق

 اهدنعو «ةفينح يبأ دنع ضرقلا سلفأ لثم در بجي «تدسك مث تكلهف ءاسولف ضرقتسا ول يأ :اهلثم در بجي
 بوحو يف امه ءاهداسك موي :دمحم دنعو ءاهضبق موي اهتميق در :فسوي يبأ دنع نكل ءاهتميق در هيلع بحي
 نأ امك ةراعإ يلثملا ضارقتسا نأ هلو ءاهتميق در بجو ةنيمثلا فصو نالطبب ضبق امك اهدر رذعت امل هنأ ةميقلا

 نيع تسيل ةينمثلا نأل ؛نمئلاب صتخي ال ضرقلا ذإ ؛هيف لضف ةينمثلاو ءسنجلا در اهبجومو «ضرق يلثملا ةراعإ
 نع هر لكلاو «لاقمألا تاوذ نم نوكيو ةيتمتلا نع ضرقلا كلشي نأ زاجف «ةمزاول نم اهزأل الو ضرقلا
 ءامكح ةدودرم نيعلا نوكيل لثملا در بحوف ءانكمم ماد ام اهيلإ راصي الف «ةميقلا نم نيعلا ىلإ برقأ ةينمثلا
 فالتحالا دييقتو «عامجإلاب اهنيع دري ةمئاق سولفلا تناك نإ هنإف «نيعلا در ةحصل نيعلا يف ىعاري ال فصولاو

 (ةيانع «حتف «نيع) .قافتالاب لثملا در بجو تصخر وأ تلغ اذإ اهنأ ىلإ ريشي داسكلاب ةميقلا وأ لثملا در يف

 طاريقب وأ - مهرد سدس وهو - سولف قئادب وأ هعبرب وأ مهرد ثلثب ىرتشا ول اذكو :حلإ ًائيش ىرتشا ولو

 يف زوج ال :رفز لاقو «سولفلا نم ردقلا كلذب عابي ام هيلعو ءارشلا حص - مهرد سدس فصن وهو - سولف
 نع يئغي ال اهركذو «ةنوزوم هنم طاريقو قنادو مهرد فصنو «ةدودعم يهو سولفلاب ىرتشا هنأل ؛كلذ عيمج

 وأ مهرد فصنب سانلا نيب سولفلا نم عابي ام نأ :انلو ءزاوحلا نع عنام وهو ءالوهحب نمثلا ىقبيف «ددعلا نايب
 نأل ؛مهردلا يف ال مهردلا نود اميف حصي :دمحم لاقو «ددعلا نع هب ملعلا ئيغأف ءاهنم مولعمف امهوحنو هثلثب

 ةميق توافتت الو «سانلا دنع مولعم هنأل ؛لكلا يف زوجي :فسوي وبأ لاقو «مهردلا يف دحوت ملو «ةداعلل زاوجلا

 (ةيانع «حتف «ئئيع) .حصألا وه فسوي يبأ لوقو «سولفلا نم ةضفلا
 ءاسولف هفصنب ئطعأ :لوقيو ءاريبك امهرد يطعي نأ :ىلوألا :لئاسم ثالث هذه :امهرد ايفريص ىطعأ ولو

 لباق هنأل ؛امهدنع يقب اميف لطبو «سولفلا يف عيبلا زاح قّبح الإ ريبك مهرد فصن هنزو اریغص ًامهرد هفصنبو

 ىلعو «زوحي الف ءابر وهو «ةبح الإ فصنب فصنلا لباقو «زاوجلا نع هيف عنام الو «سولفلاب مهردلا فصن
 رح نيب عمج اذإ امك «عيشيف هيلع اعمجب هنوكل ؛داسفلا ةوقو ةقفصلا داحتال ؛لكلا يف لطب ةفينح يبأ لوق سايق

 .ةدحاو ةقفص امهعابو «دبعو
 - ةصح يف دقعلاف «ةبح الإ افصن هفصنب نيطعأو ءاسولف هفصنب نيطعأ :لوقيو «ءاطعإلا ظفل رركي نأ :ةيناثلاو



 فرصلا ماكحأ ۳۹۸ فرصلا باتك

 هب ٰيطعأ :لاقو

 فصنب يتعب :لاق ول امك «رحآلا داسف بجوي ال امهدحأ داسفو «نادقع امهنأل ؛عامجإلاب زئاج سولفلا =

 ؛داسفلا عشي ملو «دساف رمخلا فو «حيحص دبعلا يف عيبلا نإف ءارمح نعب يناثلا اهفصنبو ءادبع فلألا اذه

 .ةقفصلا قرفتل

 ظفل رركي مل هنأ :ىلوألا نيبو امهنيب قرفلاو ءزاح ةّبح الإ ًافصنو اسولف مهرد فصن ئيطعأ :لوقي نأ :ةثلاثلاو

 ةبح الإ مهرد فصن نوكيف «ةبح الإ مهرد فصنبو «مهرد فصنب سولفلا نم عابي ام مهردلا لباق لب "هفصنب"

 .سولفلا ءازإب يقابلاو «هلشع

 ول نح «نمثلا ليصفتب رركتي :امهدنعو «ظفللا رركتب هدنع رركتي دقعلا نأ ةيعاضو مانو نودحالعإ لاو

 (ةيانع ءنييع) .عامجإلاب ةضفلا يف لطبو «سولفلا يف يف زاج «ةبح الإ افصن هفصنب يطعأو ءًاسولف هفصنب يطعأ :لاق

 (ييع) .سولفلا ةلباقمب ةبحو مهرد فصنو «ةضفلا ةلباقمم ةبح الإ مهرد فصن نوكيف دقعلا اذه يأ :حص

 .حص «ةبح الإ افصنو ا رد
 لإ نم ةصقان مهردلاب



 ةلافكلا ماكحأ ۳۹ ةلافكلا باتك

 ةلافكلا باتك
 ساک تاب يف يأ

 DEDE ستوب ومو وج e Cea EERE ,ةبلاطملا يف ةمذ ىلإ ةمذ مض

8 
 [(ييع) .هسفن ىلإ اهمض يأ ۷: نارمع لآ) كاّيِركَر ملکر :ىلاعت هللا لاق ءمضلا ةغللا يف يه] :ةلافكلا باتك

 ةصاخ ةبسانم الو ااغ دلا اغ ةقرثاو قرش ةلافكلاو ءةمذلا يف ًانيد بحوي عيبلا نأ :نيباتكلا نيب ةبسانملا

 ةغللا يف يهو «ةبلاطملا يف ةمذ ىلإ ةمذ ا «دقعلا يأ ببسلاب بحاولا يف ةمذ ىلإ ةمذ مض هنأل ؛فرصلاب

 نم اعام“ لقنو «حتفلاب ةلافكلا مسالاف ءالوفكو لتق باب نم الفك سفنلابو لاملاب تلفك :حابصملا فو .مضلا

 (حتف «نيكسم) .هنعو هب تلفكو هتلفك :لاقي «نعو ءابلا ةطساوبو هسفنب ىدعتيو برقو بعت باب نم برعلا

 اذهو «ينامض يف يأ ءاذك يمذ يف :لاقيو «هيلعو هلام بوحول ةيلهألا هب يعرش فصو ةمذلا :ةمذ مض يه

 :اهليلدو «قحلا هل نم ةبلاطم :اهببسو «ةيتآلا ظافلألاب لوبقلاو باجيإلا :اهنكرو «عرشلا يف ةلافكلا فيرعت

EEنوكي نأ :اهطرشو «بولطملاو بلاطلا برك جيرفت :اهنساحم نمو ."مراغ ميعزلا" :#ي#ع  
 حصت ال اذكو «عربتلا كلب ال نم حصت ال يح «عربتلا لهأ نم ليمكلا ةركي نأ :اهلفاو اخيك اه دلا

 .امولعم هنع لوفكملا نوكي نأو «ثلثلا نم الإ ضيرملا نم
 افلم رر تردا هلامك ناعوت لالاب ةلافكلاو:«لاملاب ةلافك و٠ ياا ةلافك ناعوت لضألا قئايغاوتاو
 لدبو بوصغملاك امي ةلافكلا زوجتف «ةنومضم نايعأب ةلافك :ناعون يهو :نايعألاب ةلافكو «ةحيحص تناك اذإ

 ًالصأ ام ةلافكلا حصت الف «تابراضملاو عئادولاك ميلستلا ةبحاو ريغ ةنامأ يه نايعأب ةلافكو ءامهوحنو علخلا
 هريغب ةنومضم نيعب وأ «ةرحأتسملاو ةيراعلاك ميلستلا ةبحاو ةنامأ يه نايعأب ةلافكو ءاهميلستب الو اهسفنب ال

 ( (حتف) .حصت اهميلستبو «حصت ال ام ةلافكلا نإف «عيبلاك

 ليصألا ةمذ يف ًايقاب نيدلا نوكيف «نيدلا نود ةبلاطملا يف ليصألا ةمذ ىلإ ليفكلا ةمذ مض ةلافكلا يأ :ةبلاطملا يف
 نأ ليحتسي هنأل ؛حيحص ريغ اذهو «ليفكلا ىلع نيدلا بوحو اهبجوم نأ :انباحصأ نع ةياور يفو «ناك امك

 كلذ فالح هنع روهشملاو ءصفح وبأ خيشلا هلقن «ليصألا اربي :كلام لاقو ءامهدحأ الإ يفوتسي الو «نانيد بحي

 ءليصألا ىلع هب عجريو «حص ليفكلا نم نيدلا بهو ول بلاطلا نأل ؛نيدلا يف ةمذ ىلإ ةمذ مض :يعفاشلا لاقو
 ءارشلاو «حص ليفكلا نم ايش نيدلاب بلاطلا ىرتشا ول اذكو «حصت ال نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا ةبهو
 دحاولا نيدلا ةروريصو «لاحم هدوجو الب هب ةبلاطملاو «نيدلاب بلاطم هنألو ؛نيدلا هيلع نمم الإ زوجي ال نيدلاب

 بيانا ليغ انا 0و صال يصاقو باا ايعدخا الإ قرع ذل نأ دعي اعرق هع مام ان
 ؛نيدلاب بلاطي ءارشلاب ليكولاك «نكممف هريغ ىلع نيدب ةبلاطملا بوحو امأو ءامهدحأ الإ يفوتسي الو «نانيد

 - «لقاعلا فرصت حيحصت ةرورضل ؛نينيد مكح يف دحاولا نيدلا لعجيو ءارشلاو ةبحلا ةحصو «لكو ملا ىلع وهو



 ةلافكلا ماكحأ ۴۷ ةلافكلا باتك

 ءزجنو «ندبلا نع هب ربع امو "هسفنب تلفك"ب تددعت إو «سفنلاب د حصتو

 5 ةلافكلا يأ

 SA ا LE عك جو وكم STE ولا اوال SSA كا ىلع تو هتنمض بو «عئاش

 ؛نيع ريغ امهدحأ ىلع دحاو نيد الإ بجي ال بصاغلا بصاغو بصاغلا يفو «ءارشلاو ةبملا لبق ةرورض الو =
 (حتفو ئيع).رخآ بلاطي نأ هل سيل امهدحأ راتحا اذإ اذهلو

 لاملاو ءاليفك ىمسي نماضلاو «هل ًالوفكم قحلا بحاص ىمسي ءاهقفلا حالطصا يف نأ ملعي نأ يغبني و ةمكن

 (يشحب) .هنع ًالوفكمو ًاليصأ ىمسي بولطملاو «هب ًالوفكم ىمسي نومضملا
 ,هيلع هل ةيالو ال ذإ ؛هميلست ىلع هل ةردق ال هنأل ؛سفنلاب ةلافكلا زوحت ال :يعفاشلا لاقو :سفنلاب حصتو

 :ميعزلاو ءئيطق رادلا هاور «"مراغ ميعزلا" :اةتِلَع هلوق :انلو ؛انبهذمك هبهذم روهشمو «هرمأ ريغب لفكت اذإ اميسال

 رمع لوق وهو ءدمحأ لاق هبو «سفنلاب ةلافكلاو لاملاب ةلافكلاب لصف ريغ نم ررضلا مرغلاب دارملاو «ليفكلا

 نيصحلا نب نارمعو بعك نب يبأو هللا دبع نب ريرجو يملسألا ورمع نب ةرمضو رمع a هوس باو تاينعو

 هيلإ داقني هنأ رهاظلا نألف ؛رمألا ةروص يف امأ ,نكمم ميلستلاو [44/1 :قئاقحلا زمر] .د سيق نب ثعشألاو
 (حتف) .مكاحلا ناوعأب ةناعتسالاب هراضحإ هنكمي هنألف «رمألا ريغ ةروص يف امأو

 [(نيع) .ًاضيأ اه لوفكملا سوفنلا ددعت اذإ زوجي اذكو ءاليفك مث اليفك هنم ذحأ نأب «ةلافكلا يأ ] :تدّدعت نإو
 بلاطيو «ناليفك امهف ءرخآ ًاليفك مث اليفك هنم ذأ نأب ةلافكلل ريمضلا لعجي نأ :لوألا :هجوأ ةثالث لمتحي

 دوعي نأ :ثلاثلاو ءليفك ليفكلل ناك اذإ ام ةلافكلا ددعت نم دارملا نوكي نأ :يتاثلاو ءاش امهيأ قحلا بحاص

 (حتف ؛ئيع) .ةريثكلا نويدلاب ةلافكلا زوجي امك ءاسوفن دحاو لفكي نأب «سفنلا ىلإ ريمضلا

 يف ةلمعتسملا ظافلألا ركذ يف عورش [(ييع) .اهانعم يف ةقيقح هنأل ؛حصتو :هلوقب قلعتم] :"هسفنب تلفك" ب
 افرع تع وعي :مسقو «ندبلاو دسحلاو سفنلاك ةقيقح ندبلا نع هب ربعي :مسق :نيمسق ىلع كلذ يف يهو ,ةلافكلا

 هلمشي هنكل «ةقيقح لكلا لمشي الف ءصاخ وضعب صوصخ امهنم الك نإف ؛هسأرب وأ ههجوب تلفكت :هلوقك
 :هلوقو «سفنلاب ةلافكلا حصت ءاهوحنو هتبقر وأ هسأرب وأ هحورب وأ هدسجب تلفك :لاق ول ىح «فرعلا قيرطب
 ءأرجتت ال ةلافكلا قح يف ةدحاولا سفنلا نأل ؛امهوحنو هعبر وأ هثلثب تلفكت :لاق ول ةلافكلا حصت يأ "عئاش ءرجبو"

 يف لاق «يثلث وأ يفصن كل لفك ك هسفن ىلإ ءزحلا ليفكلا فاضأ ولو ءاهلك ركذك ًاعئاش اهضعب ركذ ناكف

 (حتف «ييع) .لاحلا قرتفي مل هلك ركذك أزجتي ال ام ضعب ركذ نإ :ليق ول نكل «زوحي ال هنإ :"جارسلا"
 تنمض :لاق اذإ يأ [(ييع) .ةلافكلا بجومم حيرصت هنأل ؛"هتنمض" :هلوقب اضيأ حصتو يأ ] :"هتنمض"بو

 اضيأ ةلافكلا حصت يأ "يلع بو" :هلوقو «ةلافكلا بجو. حيرصت ظفللا اذه نأل ؛سفنلاب ةلافكلا حصت انالف

 :هلوقو «ةلافك ناك نالف يلع ام. تمزتلا :لاق ول هنأب ةيادملا يراق َيفأ انه نمو «مازتلا ةغيص هنأل ؛"يلع" :هلوقب

 وأ لك كرت نمو هتثرولف الام كرت نم" :اككلَع هلوق هنمو "يلع" يعل هنأل ؛ د :هلوقب اأ خصتو يأ 3 ٌ

 (ةيانع ؛حتف ؛ئيع) .هيلع قفني يأ هلوعب نم لايعلاو «ميتيلا وه لكلاو "ياف ًالايع



 ةلافكلا دمع ۳۷۹ ةلافكلا باتك

 تقو ف ةف سرت نف فرعا مااا ت ل 0 او "هب ميعز انأ"و
 "  ةلافكلا يف ليفكلا يأ

 ةّدم هلهمأ باغ نإف < ءمكاحلا هسبح الإو «هرضحأ نإف «هبلط نإ هيف 04 (هنيعب
 نع لكلا ليفكلا يأ هرضخحي م نإو هل لوفكملا تقلا كلذ

 هب ا ا درر ديس ا د

 0 انأ" :هلوقب م 0 ا انأ :هلوقب ل :هب معز ناو

 يف اهحتفب ةلابق لبق :لاقي ؛ليفكلا وه م لیقا نأ 7 :هلوق اننا هبل هب ليبقو" ريو للك
 (حتف «ئيع) .نامضلل لباقلا هانعمف «قحلا ظفحي هنأل ؛ةلابق كصلا يم 'اذهلو ,ع راضملا يف اهرسكو يضاملا

 مهنأل ؛فرعلل انماض ريصي :فسوي وبأ لاقو «نالف ةفرعمل نماض انأ :هلوقب اليفك ريصي ال يأ :هتفرعمل نماض
 انأ :لاق ول اذكو «هيلع كفقوأ :لاق هنأكراصف «ةبلاطملا نود هتفرعم مزتلا هنأ :امهو «ةلافكلا هب نوديري

 نشا ةنيرعتل E ناركر ال لرش قلع TEE كلذ" نكي تاق
 «نومضملا نيبي مل هنأل ؛"كل نماض انأ'ب اليفك ريصي الو موزللا هحولاو «خياشملا فالتحا هيفف «"هفيرعت

 ٥/۲ ٩[ :قئاقحلا زمر] .لام وأ سفن وهأ

 لوفكملا بلط نإ روكذملا تقولا يف هنع لوفكملا رضحأ «نيعم تقو يف هنع لوفكلا ميلست ليفكلا طرش ول يأ :هرضحأ
 هبحاص هبلط اذإ لجؤملا نيدلاك هب ءافولا هيلع بجيف «ةلافكلا يف طرشلاب راضحإللا مرتلا هنأل ؛هدعب وأ تقولا كلذ يف هل

 وهف هل لوفكملا بلط دنع هنع لوفكملا ليفكلا رضحأ نإف يأ :هرضحأ نإف (حتف «ئييع) .هدعب وأ لجألا لولح دنع

 لاق «ليفكلا مكاحلا سبح هرضحي مل نإو يأ الإو ءاهبف هرضحأ نإف يأ ,فوذحم طرشلا ءازج :هسبح الإو (نييع) .دارملا

 عفدب هرمأيو هسبحب لجعي ال هرارقإب قحلا تبث اذإ :اذكه لصف هنإف ؛نيدلاب سبحلا يف لصف امك لصفي نأ يغبني :يعليزلا

 نأ يغبني انه اذكف «راكنإلاب هلطم روهظل ؛تبث امك هسبح ةنيبلاب تبث نإو هرهظت ملو ةلطامملا ليلد سبحلا نأل ؛هيلع ام

 ىح «هلهميف ىعدي اذال فرع ام هنأ لامتحال ؛ةرم لوأ هسبحي ال نكلو «هيلع بجو ام ءافيإ عانتمال سبحلا نأل ؛لصفي

 [40/7 :قئاقحلا زمر] .ةلطامملا لبق م اظب سيل وهو «ملظلا ءازج سبحلا نأل ؛هلطم هل رهظي

 نع عانتمالا نأل ؛رذع قيرطلاب نكي م اذإ ام. ديقم وهو «لاهمإ ريغ نم هسبح ىبأ نإو «رفسلا نم عنتمي مل اذإ اذه :هلهمأ
 هنإ :انلق عضوم لك يتو «هبلط طقسي رفسلا كلذ هنأش نم ال اديعب رفاس ول كلام دنع الإ «هملظ رهظي ناكمإلا عم ميلستلا

 هزجع رهظ نإ :"حاضيإلا" ينو ؛هقح عيضيف بيغي ال نح ءرخآ ليفكب ليفكلا قثوتسي نأ بلاطلل هيلإ باهذلاب رمؤي

 [35/7 :قئاقحلا زمر] .هلاغشأ نييو هنيب لوحي الو «هبلاطيو همزاليف «ليفكلا نيبو هنيب لاحي ال هنأ الإ ءسبحي ال
 باغ هنأ ليفكلا اهماقأ ةنيبب وأ بلاطلا قيدصتب امإ «هناكم ملعي حلو هنع لوفكملا باغ ول يأ :خلإ باغ نإو

 = لاقف ءافلتخا نإو «هيلع بلاطلا هقدص دقو زجاع هنأل ؛عامجإلاب هنع لوفكملاب ليفكلا بلاطي ال «ىردت ال ةبيغ



 ةلافكلا ماكحأ ۳۷۲ ةلافكلا باتك

 ف هميلست طرش ولو «ئرب رصمك همصاخي نأ هل لوفكملا رقي ثيحب همّلس ناف
 هل لوفكملا يأ وفكملا

 مولعم عضوم ىلإ جرخي «ةفورعم ةجرخ هل تناك نإف ءرظني «فرعت :بلاطلا لاقو «هناكم فرعأ ال :ليفكلا =
 كلذ هنم فرعي مل نإو «عضوملا كلذ ىلإ باهذلاب ليفكلا رمؤيو «بلاطلا لوق لوقلاف ءتقو لك يف ةراجتلل

 ةبلاطملا نأل ؛ليفكلا لوق ىلإ تفتلي ال :ليقو «لهجلا وهو ءلصألاب كسمتم هنأل ؛ليفكلا لوق لوقلاف «ناكملا

 ةنيبلا بلاطلا ماقأ نإو «هزجع رهظي نأ ىلإ يضاقلا هسبحيو هسفن نع اهطاقسإ يف قدصي الف هيلإ ةهجوتم تناك
 طقست ال برحلا رادب قحلو دترا ول اذكو «هراضحإو عضوملا كلذ ىلإ باهذلاب ليفكلا رمأ ءاذك عضوم يف هنأ
 ۹٦/۲[ :قئاقحلا زمر].هبايإو هباهذ ةدم ليفكلا لحؤيف «ةلافكلا

 نع ليفكلا أربي نأ يغبنيف «هتثرو نيب هلام مسقي اذهلو «تيملاك ريصي برحلا رادب قوحللا دعب :تلق نإف
 ةمسق قح يف يمكح تومك وه امنإو «يقيقح توم. سيل قوحللا :انلق «ةقيقح بولطملا تام ول امك «ةلافكلا

 ىلع ليفكلا ىقبيف «مصخلا ىلإ ميلستلاو عوحرلاو ةبوتلاب بلاطي يح وهف هسفن قح يف امأف «هتترو نيب هلام
 (يعليز «حتف «ئييع) .هب ذخاؤي ال الإو برحلا راد نم هدر ىلع ارداق ليفكلا ناك اذإ ام ىلع لومحمو ةلافكلا

 (يييع) .هل لوفكملا ىلإ هسفنب لوفكملا ليفكلا ملس يأ هراضحإ دعب :هملس نإف
 ناك ءاوس ءرصمك هنع لوفكملا مصاخي نأ بلاطلا ردقي ناكم يف بلاطلا ىلإ هنع لوفكملا ليفكلا ملس ول يأ :ئرب

 ةدحاو ةرم الإ هميلست مزتلي مل ذإ ؛همزتلا ام ىتأ هنأل ؛ةلافكلا نم ليفكلا ئرب رخآ ارصم وأ هيف لفك يذلا رصملا

 طرشي هلبق وأ تقولا كلذ يف هملسف اطورشم ناك وأ تقو يف طورشم ريغ عيلستلا ناك ءاوس «كلذ دجو دقو

 ميلستلا مث «كئيح رصم. سيل هنأل ؛أربي الف ناطلس وأ ضاق هل نكي مل نأب الإو «ناطلسو ضاق رصملل نوكي نأ

 هذحف هنأشب ملعأ تنأف ءكمصح اذه ذح :هل لوقيف «عناوملا عفرب كلذو «مصخلا نيبو هنيب ةيلختلاب نوكي دق

 ةهجب كيلإ هتملس لقي مل نإو ئرب هبلط دعب هملس نإف ءال وأ هبلط دعب هملس نإ امإ ولخي ال مث «تئش نإ

 [7/"3 :قئاقحلا زمر] .ةلافكلا ةهجي كيلإ هتملس :لوقي يح ءأربي الف «هبلط ريغب هملس نإو «ةلافكلا

 ؛هسلجم يف هنع لوفكملا ليفكلا ملسي «يضاقلا سلجم يف هنع لوفكملا ميلست هل لوفكملا طرش ول يأ :همث هملسي

 سلجم يف هراضحإ ىلع ردقي عضوم يف وأ قوسلا يف ملس نإو «همزتلا يذلا هحولا ىلع همزليف «ديقم طرشلا نأل

 قوسلا يف ميلستلاب أربي ال :رفز لاقو ءأربي ال هراضحإ ىلع ردقي ملو ءرخآ رصم قوس يف ملس ولو «ئرب يضاقلا

 | .اننامز يف في هبو ءاقلطم
 قوسلا يف هميلستب أربي ال هنوقلطي اوناك نإف ءبلاطلا نم ميرغلا نوقلطي ال دلبلا لهأ ناك اذإ ام :فالخلا لحمو

 يف وأ ةيرب يق هملس نإو ءزاج رحآ ضاق دنع هملسف ءيضاقلا اذه دنع وأ ريمألا دنع هميلست اطرش ولو ءاقافتا
 ع «نجسلا يق هملس ولو ءدوصقملا لصحي الف «مكحلا لصفي ضاق مدعلو «ةمكاحملا ىلع ةردقلا مدعل ءأريي ال داوس



 ةلافكلا ماكحأ ۳Y ةلافكلا باتك

 ذإ :لقي : 93 يلا هعفدب ئربو «بلاطلا هل «ليفكلاو بولطملا كوع لطبتو
 رجعلل ليفكلا توم يأ هنع لوفكملا سفنلاب ةلاقكلا يأ

 ا كا ل كلو لل SE e اقل قو A SS OOOO LE م AE «ءي رب انأف ليلا هتعفد

 «ةفينح يبأ دنع ئرب «هيف لفك يذلا رصملا ريغ رخآ رصم يف هملس نإو ءأربي ال بلاطلا ريغ هسبح دقو =

 .دوصقملا لصحي ال هريغ يف ميلستلا يفو «هنيع اميف هدوهش نوكي دق هنأل ؛أربي ال هنإف «ةثالثلاو امه افالح

 يقبو «نامهولا ضراعتف «هيف هملس يذلا يف نوكت نأ مهوتي «هنيع اميف نوكت نأ مهوتي امك هدوهش نأ :باوجلاو

 .ًارييف «همزتلا يذلا هجولا ىلع ليفكلا نم اققحتم ميلستلا

 ةدملا نأل ؛ئرب لاحلل هملس ولو «ىفي هبو لاحلا يف بلاطي الو «ةثالثلا دعب اليفك ناك مايأ ةثالث ىلإ لفك :ةمتت

 (ةيانع «حتف «يع) .مزلت ال ةلافك يف ةليحلا يهو ءالصأ اليفك رصي مل "كلذ دعب ءيرب انأو" داز ولو «ةبلاطملا ريخأتل

 ليفكلا ءاقبب سفنلاب ةلافكلا ءاقب نأل ؛سفنلاب ةلافكلا نم ليفكلا اربي هنع لوفكملا تام اذإ يأ :خ! لطبتو

 نع زجع ليفكلا نألف ؛هسفنب لوفكملا تام اذإ امأ ءاه طقسم امهدحأ توم وأ امقومو «هنع لوفكملاو

 مزلي :ةيعفاشلا ضعبو كلام دنعو «ليفكلا نع راضحإلا طقسيف «ليصألا نع روضحلا طقس هنألو ؛هراضحإ

 .هنع لوفكملا ىلع ام ليفكلا

 هل اميف هنوفلخي مهنأل ؛هماقم نوموقي ال هتثروو «هسفنب هنع لوفكملا ميلست نع زجع هنألف ؛ليفكلا تام اذإ امأو

 هنأل ؛ةلاصأ ال هل لوفكملا ىلإ هميلستو «هب لوفكملا راضحإ وهو «قحلا اذه ءافيإل حلصي ال هلامو «هيلع اميف ال

 هلام نأل ؛هتوم. لطبت ال ةلافكلا نإف «لاملاب ليفكلا فالخب ءسفنلا نع بوني ال هنأل ؛ةباين الو «لاملا مزتلي مل

 عحرت مث ؛هتكرت نم ذحؤيف «كلذل حلاص ليفكلا لامو «لاملاب هل لوفكملا قح ءافيإ دوصقملا ذإ ؛ًابئان حلصي

 (ةيانع «حتف «ئيع) .ةايحلا لاح يف امك هرمأب ةلافكلا تناك نإ هنع لوفكملا ىلع ةثرولا

 (ييع ءط) .هل لوفكملا وه بلاطلاو «ليفكلا بلاطي هيصو وأ هثراو لب «بلاطلا تومب ةلافكلا لطبت ال يأ :بلاطلا ال

 ليفكلا لقي ملا نإو «ةلافكلا نم ئرب «هل لوفكملا ىلإ هسفنب لوفكملا ليفكلا عفد اذإ يأ :خلإ هيلإ هعفدب ئربو
 سفنلاب ةلافكلا يعي ءاهيلع صني مل نإو هب تبثيف ةءاربلا ميلستلا بجوم نأل ؛ئرب انأف كيلإ هتعفد اذإ :هل لوفكملل

 كلملا توبثك «طرشب سيل بحوملا لوصح دنع بجوملا ىلع صيصنتلاو ءدجو دقو «ميلستلاب ةءاربلا اهبجوم
 ناك اذإ الإ ةراحإلا وأ ةناعتسالا وأ ةلافكلا مكحب كيلإ هتملس :لوقي نأ نم دبالو «طرش الب تبثي هنإف «ءارشلاب

 «بلاطلا ىلإ هسفنب لوفكملا ليفكلا ملس ولو «هيلع لدي ام مدقتل ؛صني نأ ىلإ هيف جاتحي ال ذئيحف «هبلطب ميلستلا

 درحم. ليفكلا أرييو «ميلستلا بلاطلا لوبق طرتشي ال نعي «ةيلختلاب اضباق لزنيو «لوبقلا ىلع ربحي «هلبقي نأ ىبأف
 (ةيانع «حتف ؛ئيع) .طرش بلاطلا لوبق نإف «ينجأ هملس اذإ الإ «هنع لوفكملا نيبو هنيب ةيلختلا



 ةلافكلا ماكحأ ماب ةلافكلا باتك

 0 7 «هلوسرو ليفكلا لیکو ميلستبو ا هسفن 0 ميلستبو

 ر اضيأ ليفكلا ئربو يأ

 نمض ولطل 2 ا ماض وهف Td م u ب هلطملا تام وأ هب فا لضخ اع ٠ ها ءادغ هب فا وأ

 ERC DOO SL EO ل وادا وسلا رتل A a جاو «رانید ةئام رخآ ىلع ىعذا نمو

 هنأل ؛نالف ةلافك نم كيلإ يسفن تملس :لوقي نأ بولطملل دبال يأ بولطملا ميلستب قلعتم :هتلافك نم

 :نيتهج نم بحاو هب لوفكملا ىلع سفنلا ميلست نألو [4۷/۲ :قئاقحلا زمر].ةلافكلا مكح ريغب ميلستلا نوكي دق

 ؛ليفكلا ةهج نم ميلستلا عقي مل "نالف ةلافك نم" :هلوقب حرصي مل امف «ليفكلا ةهج نمو «هسفن ةهج نم

 امهلعف نأل ؛هلوسرو ليفكلا ليكو ميلستب اضيأ ليفكلا ئربو يأ :خإ ليكو ميلستبو (ةيانع «ييع) .أربي الف
 ريغب يبحأ هملس ولو «ةلافكلا مكحب كيلإ هتملس :لوسرلا وأ ليكولا لوقي نأ ليفكلا ةءارب طرشو «هلعفك

 :لاق ولو ءتكس نإ ال ءليفكلا ئ ئرب بلاطلا هلبق نإف < لوفخلا ع كيل هتملس :عفدلا دنع لاقو «هرمأ

 (حتف ييع) .ًاضيأ ليفكلا ئرب هملس ول ليفكلا ليفك نأل ؛دوفأو زجوأ ناكل "هبئان ميلستبو"
 (ييع) .هلعفك هلعف نوكيف «هنع ربعمو ريفس هنأل ؛ليفكلا لوسر ميلستب أربي اذكو يأ :هلوسرو
 دغ يف ورمعب تآ مل نإ :ركب هل لاقف ءورمع ىلع مهرد ةئام يل نإ :ديز لاق هنأ :ةلأسملا ةروص :خلإ لاق نإف

 ؛نيتروصلا يف لاملا ركب نمض «دغلا يضم لبق ورمع تام وأ ءورمعب ركب تأي ملو «هيلع لا ةئاملل نماض انأف

 :هلوقب ةلأسملا ديقو «لاملا مزل طرشلا دححو اذإف «ةافاوملا مدع طرشب ةقلعم لاملاب ةلافكلا نأل ؛ناتلافكلا حصتو

 ؛سفنلاب ةلافكلا نع أربي الو دمحم لوق ىلع ةافاوملا مدع دنع ءيش ليفكلا مزلي مل هلقي ملول هنأل ؛"هيلع ام

 .اجوجوب يفتني الف ءاهيلع لاملا بوحو لبق ةتباث تناك اهفأل

 «ناتلطاب ناتلافكلا :يعفاشلا دنعو «ببسلا فالتحاب فلتخي ال ةافاوملا مدع نأل ؛بولطملا توم لاملا مزلي اذكو

 لاق هبو ءرطخ ىلع طرشب ةقلعم امكألف ؛لاملاب ةلافكلا امأو «لبق نم رم دقو «هدنع زوجت الف سفنلاب ةلافكلا امأ

 نم هنوكل ؛عسوأ ةلافكلا بابو «عانصتسالا يف امك «لماعتلاب كرتي سايقلاو هب نولماعتي سانلا نإ :انلق كلام

 ىضم يح هعفدي مل نإو «ئرب بلاطلا ىلإ هعفد نإ هتلزنمب هثراوف «ةلأسملا هذه يف ليفكلا تام اذإو «تاعربتلا

 بلاطلا ثراو ىلإ هنع لوفكملا ليفكلا عفدف «بلاطلا تام ولو «تيملا كر را حل ناك تقولا

 (ةيانع «حتف (يبع) . .لاملا همزل تقولا ىضم ىح هعفدي مل نإو «ئرب تقولا يف

 عم دغلا ىضم يح دغ يف هسفنب لوفكملاب يأ :ادغ هب (ندعم) .نايتإلا يهو ةافاوملا نم «تأي مل يأ :فاوأ مل

 نيب ءاوس] :رانيد ةدئام (نيع) .دغلا يضم لبق هسفنب لوفكملا يأ :بولطملا (ٰييع ءط) .راضحإلا ناكمإ
 يل :لاق ناب اهنيبي مل اا ن نا ن قو وو ا زل ةناملاركذ | عف .نيبي مل وأ ةيدروأ ةديج اهنأب اهتفص

 - ءرانيد ةئام ّيلعف ءادغ هب كل فاوأ مل نإف «هسفنب ليفك انأف هعد :رخآ لحر لاقف ءاردقم الام عدي ملو «قح كيلع



 ةلافكلا ماكحأ Vo ةلافكلا باتك

 ءةئاملا هيلعف ًادغ هب فاوي ملف ةثاملا هيلعف ءادغ هب فاوي مل نإ ند هوس
 لحرلا ىلعف يأ رانيد ةئام 2 لحرلا ىلع هيلع ىعدملاب تأي م رخآ يأ

 نادهاش دهشي ىّتح ءامهيف سبح الو «دوقو دح يف سفنلاب ةلافكلا ىلع ربجي الو
 ناروتسم دوقلاو دحلا يف يأ بولطملا يأ ليفكلا ءاطعإ يأ هيلع ىعدملا

 اهنيبي مل نإ :دمحم لاقو «هيلع ىعدملا رارقإب وأ ةنيبب امإ يعدملا اهنيب يلا ةئاملا ليفكلا مزل ءاهتبثأو «يعدملا ىعداف =

 نم ىوعدلا حصت مل هنألو ؛رطخي اقلطم الام قلع هنأل ؛هاوعد يف هيلإ تفتلي مل كلذ دعب ىعدا مث «ءلفكت نح

 ءاهيلع اهئانتبال ؛لاملاب ةلافكلا حصت الف ءسفنلاب ةلافكلا حصت ال بجي مل اذإف «سفنلا راضحإ بحي ملف «نايب ريغ

 حصيف «يواعدلا يف لامجإلاب ترح ةداعلاو :هيلع ام ىلإ فرصنيف ءافرعم ركذ لاملا نأ :امهل «نيب اذإ ام فالخب

 اهيلع بترتتف «ىلوألا ةلافكلا ةحص نيبتف «ىوعدلا لصأب نايبلا قحتلا نيب اذإف «نايبلا رابتعا ىلع ىوعدلا

 (حتف) [18/7 :قئاقحلا زمر] .ةيناثلا

 ىلع ربجي ال يأ :خإ ربجي الو (ييع) .دغلا ىضم ىح دغ يف هيلع ىعدملاب لحرلا تأي مل يأ :فاوي ملف
 نكح ال اعا نرخ ال نين ةلاثكلا نأ زل نأ فقد للا ناك ءاوس «ةفينح يأ دنع ليفكلا ءاطعإ

 ةحارجلاو لتقلا يف هنأل ؛صاصقلاب ديقو «نيبهذملا ىلع فذقلا دحب ةقرسلا دح قحليو «ليفكلا نم امهؤافيتسا

 فذقلا دح نأل ؛صاصقلاو فذقلا دح يف ربحي :الاقو ءلالا وه بجوم ا ذإ ؛ًاعامجإ ليفكلا ىلع ربجي أطخ

 نم هسفن هب تحمس ولو «ريجي ال دودحلا نم امهريغ يفو «دبعلا قح هيف بلغي صاصقلاو «دبعلا قح ىلع لمتشم

 هللا قح وه امنيبو دبعلا قح وه امنيب لصف ريغ نم "دح يف ةلافك ال" :التلع هلوق :هلو «قافتالاب زوجي بلط ريغ

 .اعوفرم يور :ليقو ؛حيرش مالك نم اذه :ليقو «ىلاعت

 ءراد ثيح هعم روديو «ةمزالم اب هرمأي نكلو «ةبوقعلا نم هريغو سبحلاب ربحي نأ انهه امهدنع ربحلا ريسفت سيلو

 رادلا باب يف هسلحأو «لوحدلا نم هعنم هل نذأي مل نإو ءهعم لحد هل نذأ نإف «هنذأتسا هراد لوحد دارأ اذإو

 نأل ؛امهدنع صاصقلاو فذقلا دح يف ربحي امنإو [4۸/۲ :قئاقحلا زمر] .رخآ عضوم نم جورغلاب بيغي ال يك

 ؛ليفكلا قثوتسف هسفن بولطملا ىفخي اعرف هبولطمو هدوهش نيب عمجي نأ جاتحي يعدملاو ءامهيف طرش ىوعدلا

 بلطي نأ يضاقلل زوجي ريزعتلا يف نأل ؛دحلاب ديق امنإو ءاهيف طرشب سيل ىوعدلا نأل ؛دودحلا نم هريغ فالخب

 (ةيانع «حتف) .اليفك هنم
 تابثإل حلصتف مكحلا تابثإل حلصت نيروتسملا ةداهشو «داسفلا ةمهتل انهه سبحلا نأل :خ! امهيف سبحي الو

 «قحلا لصأ هب تبثي مل نإو «ةمهتلا لدعلا دحاولا ةداهشب تبثيف «تالماعملاو تانايدلا ىف ةجح دحاولا ربخو «ةمهتلا

 ام هيف سبحي ال ثيح لاملا ىوعد يف سبحلا فالخب «ةمهتب الحر سبح لج هنأل ؟ع ورشم داسفلا ةمهتب سبحلاو

 يذلا يف ةعام نبا ةياور "فسوي يبأ رداون" فو «ةمات ةجحب الإ تبثي الف ةبوقعلا ةيامف هنأل ؛هيلع قحلا لصأ تبشي تبشي مل

 هسبحأ ينإف «سانلا ررضو ةقرسلاو لتقلاب مهتي نمو «هجرحأ مث هبدؤأو هسبحأ ةالصلا كرتيو هبرشيو رمخلا عمجي

 [۹۸/۲ :قئاقحلا زمر] .هسفن ىلع لوألا رشو «سانلا ىلع اذه رش نأل ؛بوتي نأ ىلإ نجسلا يف هدلخأو



 ةلافكلا ماكحأ ۳۷٦ ةلافكلا باتك

 و و 2 . 1 2 د ف 1 5

 كلامو «فلأب هنع تلفكب احيحص انيد ناك نإ الوهجم ولو لاملابو لدع وأ
 ةباتكلا كدب نع زارا هب لفكت يذلا لاملا

 O 1 ز ز ز ز]زةزةز]ة]ز]ز ذ «يلعف انالف تعياب امو ؛عيبلا اذه يف كك ردي امبو «هيلع

 سفنلاب ةلافكلا نايب نع غرف امل :لاملابو (نيع ءط) .ةلادعلاب يضاقلا هفرعي لدع دهاش دهشي وأ يأ :لدع وأ

 .لاملاب ةلافكلا حصتو يأ "سفنلاب" :هلوق ىلع فطع وهو «"لاملاب"و :لاقف «لاملاب ةلافكلا نايب يف عرش

 دنعو ءاقلطم زوجيف «ةعسوتلا ىلع ةلافكلا ئبم نأل ؛اندنع الوهجم لاملا ناك ولو يأ هلبق ام, لصاو :الوهجم ولو

 مك ملعي ال هنأ عم كردلاب اهتحص ىلع اوعمجأو «لوهجا يف حصي ال :ةياور يف دمحأو حصألا يف يعفاشلا

 «ةباتكلا لدب نع زارتحا هيفو «ءاربإلا وأ ءادألاب الإ طقسي ال نيد لك وهو : ڂإانيد ناك نإ .عيبملا نم قحتسي

 سيل زيجعتلاو هسفن زيجعتب هطاقسإ كلي بتاكملا نأ ىرت الأ «حيحص نيدب سيل هنأل ؛زوحت ال هب ةلافكلا نإف

 ةلافكلا حصت ال اذكو «ةباتكلا لدبب قحلأ هنأكو اممل افالح «هدنع ةياعسلا لدبب زوجت ال اذكو «ءاربإ الو ءادأب

 نم ذحوي ال اذهلو .هجو لك نم ةقيقح انيد سيل هنأل ؛ةاكزلا نيد اذكو هتبتاكم يف لخد نم ىلع نيدب

 (حتف «ئيع) .مالسإلاو لخادتلاب اهطوقسل ؛ةيزحلا اذكو «هتكرت
 :هلوقب لاملاب ةلافكلا حصت يأ [(نيع) .تلفك :هلوقب لاملاب ةلافكلا حصت يأ فوذحم+ قلعتم] :هنع تلفكب

 نمو «مازتلالا ىلع لدت ةغيصب أي نأ دبال هنأ ىلع لاثملاب هبنو «مولعملا لاملا يف "مهرد فلأب نالف نع تلفك"

 ًاليفك ريصي ال هنإف ءهضبقأ انأ ءهملسأ انأ «كيلإ هعفدأ انأ نالف ىلع يذلا كنيد :لاق ول ام فالخب ءتنمض كلذ

 تلفك :لاق ول ًاضيأ حصت يأ "هيلع كل ام" :هلوقو «قيلعتلا روص باستكاب الإ مزلت ال ديعاوملا نأل ؛ظافلألا هذه

 (حتف «ئيع) .ءاش رادقم يأ نيبي نأ همزليو «هيلع كلام ضعب اذكو «لوهجا لاملا يف هيلع كل تبثي امج نالف نع
 (ييع) .مولعملا لاملل لاثم اذهو مهرد فلأ يأ :فلأب

 «نامضلا نم عيبلا اذه يف كقحلي اع عئابلا نع تلفك :يرتشملل لحر لاق ول اضيأ حصتو :خلإ ككردي امبو
 لمحتيف «ءادتبا عربت اهنِإف «عسوتلا ىلع ةلافكلا ئبم نأل ؛نمثلا ةمارغ كمزلو «كدي نم عيبملا قحتسا اذإ نعي

 يرتشملل ناك عيبملا قحتسا اذإف «ةفراعتم نوكت نأ طرشب اهريغ وأ ةريسي تناك ءاوس .هب لوفكملا ةلاهح اهيف

 مصاخي نأ هل سيلو ءءاش امهيأ نم نمثلا ذحخأي نأ هل ناك عيبملا قاقحتسا هيلع تبث اذإف ءالوأ عئابلا مصاخي نأ

 (حتف «ئيع) .الوأ ليفكلا
 ناف هنم هتيرتشا ام :لاق ولو «ةلافكلا حصت «هنمثل نماض ينإف نالف نم تعياب امو :لاق ول يأ :تعياب امو

 نإ هانعم «ةيطرش ليقف «"ام" ةظفل يف فلتحاو ءزوحت ال عيبملاب ةلافكلا نأل ؛ًاليفك نوكي ال «عيبملل نماض

 "درجا" يف لقن اذهو «ةرم لوأ الإ نمثلا همزلي الو ءنإ وأ يم وأ اذإك قيلعتلا عم يف نوكيف ءانالف تعياب

 - عياب ام همزلي الو «ةرم لوأ عياب ام نمث همزلي «ةرم دعب ةرم هعيابف «َىلعف ًانالف تعياب ام :لاق ول :ةفينح يبأ لوق



 ةلافكلا ماكحأ ۳4۷ ةلافكلا باتك

 الإ ,نويدملا وأ ليفكلا بلاطف < 97 نالف كّبصغ امو ‹يلعف هيلع كل باذ امو
 و ءاش نإ ةلافكلا ببسب ةجيتنلل ءافلا ف هنماض انأف يأ نالف ىلع يأ

 ؛ليحما ام أربي ال نأ طرشب ةلاوحلا نأ امك ةلارح نوكت ذئيحف «ةءاربلا طرش اذإ
 نويدملا وهو ةلاوحلاب ةلافكلا يأ

 عيمج ىلع كلذف تقوي مل اذإف «مومعلا بجوت اهأل ؛ةماع روكذملا لاثملا يق "ام" ةملك :ليقو «هدعب =

 نع ةعامس نبا هاور اذكهو «هريغب وأ دقنلاب عاب ءاوس «ليفكلا ىلع هلك كلذف «ةرم دعب ةرم هعياب امو ءرمعلا

 (نيعملا حتف «ئيع) ."رداونلا" يف فسوي يبأ
 ىلع بجي لامع ةلافك نوكيف «لبقتسملا هب ديرأ ضام وهو «نالف ىلع كل بحوو تبث يأ :هيلع كل باذ امو

 (نيعملا حتف ؛نييع) .ليفكلا ىلع بحي ال ةلافكلا لبق ًابجاو لاملا ناك ول يح ,هلبق ال ةلافكلا دقع دعب ليصألا

 امك يسانألل ملع وهو «نالف ظفلب هنع لوفكملاو «باطخلا ريمضب هل لوفكملا ركذب ةلثمألا ديق :كلبصغ امو

 حصت ال الوهم اهدحأ ناك اذإ هنأل ؛ةلاقكلا يف هل لوفكملاو هنع لوفكملا ةيفولعم توحبوب اراعش] هعضوم'ق رزقت

 لوفكملا ةلاهجل ؛ةلافكلا حصت ال هنإف «نماض انأف سانلا نم دحأ ىلع كل باذ ام :لحرل لاق ول :ًالثم «ةلافكلا

 .هل لوفكملا ةلاهجل ؛ةلافكلا حصت ال هنإف يلع وهف سانلا نم دحأل كيلع باذ ام :لاق ول كلذكو «هنع

 «هنعو هل لوفكملا ةيمولعمل ؛ةلافكلا حصت ءنماض ينإف نالف كقرس ام وأ نالف كبصغ ام :رخآل لاق ولو

 انأف هتلتق وأ هتبصغ نم وأ «كلتق وأ كعياب وأ «سانلا نم كبصغ نم وأ «سانلا كبصغ ام :لاق ول ام فالخب

 يح لطاب هنإف «هنماض انأف «رادلا هذه لهأ كبصغ ام :هلوق اذكو «هنيعب اناسنإ يمسي يح لطاب هنإف «هليفك

 اذكو «حص «كل نماض انأف دحح وأ كتعيدو عدوملا فلتأ نإ :عدوملل لحر لاق ولو أئيعم اصخش يمسي

 انأف عبسلا كتلكأ نإ :هلوق فالخب «ةلافكلا تحص «ةيدلل نماض انأف أطخ نالف كعطق وأ كلتق نإ :لاق ول

 (زومرلا عماج «حتف «نييع).حصت ال «نماض
 ىمسيو «نيدلا يأ لصألا هيلع يذلا بلاطي نأ نيب رايخلاب هل لوفكملاف ةلافكلا تحص اذإ يأ :ليفكلا بلاطف

 بلاظيدنا نيو اعرف ةيلاطلا:تناكف ءروصتم ريغ نيدلا ريغب نيدلا ةبلاطم نإف «هيلع ةينبم ةبلاطملا نأل ؛الصأ نيدلا

 يضتقي كلذو «ةبلاطملا يف ةمذ ىلإ ةمذ مض ةلافكلا نأ مدقت ام ىلع ءانب رييختلا اذهو ءامهيلك بلاط وأ «ليفكلا

 (نيكسم «ةيانع «ٰييع).نويدملا أربي :كلام لاقو ءاهنع ةءاربلا ال ىلوألا مايق

 ةءاربلا طرش اذإ اميف الإ ريخم هل لوفكملا نيعي [(ندعم ءط) .نيدلا نع نويدملا ةءارب يأ ] :ةءاربلا طرش اذإ الإ

 ` «يعفاشلل فالح ءاندنع ىوتلاب الإ ليصألا بلاطي الف «نعملل ًارابتعا ةلاوح ةلافكلا ريصتق ةلافكلا يف نويدملا نع

 ١٠١١/7[ :قئاقحلا زمر] .ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجيس ام ىلع ةثالثلا رومألا دحأ وأ «نيرمألا دحأ ىوتلاو

 امي أربي ال نأ ةلاوحلا يف طرش ول يأ [(ييع) .ةمذ ىلإ ةمذ نم نيدلا لقن يهو] :خلإ ةلاوحلا نأ امك

 = ؛ءاش امهيأ بلط يف ةلافكلا ببسب ريختيف «نويدملا وأ ليفكلا بلاطي نأ بلاطلل ذئيحف «ةلافك نوكت نويدملا



 ةلافكلا ماكحأ ۴۷۸ ةلافكلا باتك

 طرشك مئالم طرشب ةلافكلا قيلعت ٌحصيو ءرخآلا بلاطي نأ هل ءامهدحأ بلاط ولو «ةلافك
 ةلافكلا يضتقم هنأل نيدلا بر وهو ليصألا

 «هنع لوفكم وهو ڈیز مدق نإك ءافيتسالا ناكمإل وأ .عيبملا قحتسا نإك قحلا بوحو
 لاحلل واولاو ديزلا

 NS لعج ولو ,حيرلا تبه نإ وحنب حصي الو .رصملا نع باغ نإك هرذعتل وأ
 ةلافكلا قيلعت يأ ءافيتسالا رذعت طرشك وأ

 توملا دعب ةلاكولاو «ةلاكو ةايحلا لاح ةياصولا :هريظنو «"رحآلا بلاطي نأ هل امهدحأ بلاط ولو" :لاق اذهلو =

 ةدساف ةراحإ لب ةراعإ تسيل رحأ ريغب ةراجإلاو «ةراحإ ةرحأب ةنيعم ةدم ةيراعلا نإ اولاق دق :تلق نإف .ةياصو

 (حتف ؛ئيع) .ةراعإلل ةراحإلا رعتست ملف همدع ةيراعلاو ضوعلا ديفت ةراجإلا نأل ؛ةراعإ نكت مل امنإ :تلق

 (ييع) .ءاش امهيأ بلط يف ريختيف ةلافك هنأل ؛ليحملا وأ ليفكلا بلاطي نأ بلاطلل ذئئيحف :ةلافك

 امهبلاطي نأ هل اذه ىلعو «دحاو لك نم ةبلاطملاب الإ نوكي ال وهو مضلا ةلافكلا ىضتقم نأل :رخآلا بلاطي نأ هل

 ردقي ال بصاغلا بصاغو بصاغلا يأ «نيبصاغلا دحأ نيمضت راتحا اذإ هنم بوصغملا فالخب ءابقاعتم وأ ةلمج اعيمج

 رخآلا نم كيلمتلا هنكمي الف «هب يضاقلا ءاضق دنع هنم كيلمتلا نمضتي امهدحأ هرايتحخا نأل ؛رحآلا نيمضت ىلع

 ةقيقح هنم دحوت مل ام هيضتقت الو كيلمتلا نمضتي الف ةلافكلاب ةبلاطملا امأو ٠٠/۲ ٠٠١[ :قئاقحلا زمر] .كلذ دعب

 (يلش «حتف) اها ا ن ا ءاضقو ارا امهدحأ نمض ولو ءافيتسالا

 قحتسا نإ :لاق ول يأ :عيبملا قحتسا نإك (نييع ءط) .هبوجول اببس طرشلا نوكي نأ وهو قفاوم يأ اه :مئالم

 نالف كنبا لتق وأ كلتق نإ :لاق وأ ةعيدولل نماض انأف عدوملا كدحح نإ :لاق وأ هنمثل نماض انأف قحتسم عيبمل

 :لاق ول ام فالخب ءاي قيلعتلا زوجيف ةمئالم طورش هذه نأل ؛زئاج وهف «هل لوفكملا هب يضرو «ةيدلا يلعف أطح

 (حتف «ئيع) .رده هلعف نألو ؛هنع لفكي نأل لهأب سيل عبسلا نأل ؛ةيدلل نماض انأف عبس كلكأ نإ

 هنم بلاطلا ءافيتسا ناك هنع لوفكملا ملس اذإ ليفكلا نإف «هنع لوفكملا ميلست ناكمإل يأ :ءافيتسالا ناكمإل

 نأل ؛ردقم هيف ماللاو «"قحلا بوجو" :هلوق ىلع فطع وهو «لاملاب ةلافكلا نوكل ؛ليفكلا هب أربي ل نإو ءانكمم

 نيدلا نم هيلع ام يلعف «هنع لوفكم هنأ لاحلاو ديز مدق نإ :هلاثمو «قحلا بوجو طرشك يأ ماللا نعم ةفاضإلا

 نإ :هلوقك يأ :باغ نإك (حتف ؛نيع) .ءادألل ةليسو همودق نأل ؛هبصاغ وأ هعدوم وأ هبراضم ناك ول اذكو

 (ييع) .نيدلا نم هيلع ام يلعف رصملا نع ديز باغ
 [(نيع) .عيبلاك حصي الف رطخلاب قيلعت هنأل ؛نماض انأف رطملا لزنأ وأ ] :حيرلا تبه نإ وحنب حصي الو

 ىلع يذلا لاملا كل نماض انأف حيرلا تبه نإ :لوقي نأ لثم مئالم ريغ طرشب ةلافكلا قيلعت حصي ال يأ

 طورش هذه نأل ؛رطملا ءاج اذإ :لاق وأ ءهنع لوفكم ريغ وهو نالف مدق وأ رادلا تلخد نإ :لاق وأ «نالف

 (ييع) .رطملا ءيحجبو حيرلا بوبه نم دحاو لك يأ :لعج ولو (حتف «ئيع) .ةمئالم ريغ



 ةلافكلا ماكحأ ۳۷۹ ةلافكلا باتك

 «يفلا ىلع نهربف < ل اب لفك نإف ءًالاح لاملا بجيو «ةلافكلا حصت ءالجأ

 0000000 ا لوق فن الو .هفلحب رقأ اميف ليفكلا قدص الإو .همزل
 هنع لوفكملا وهو ديدشتلاب اريثك وأ ناك اليلق هب

 (ندعم«ئيع) .رطملا ءاج وأ حيرلا بحت نأ ىلإ نالف لام. تلفك :لوقي نأب ةلافكلا يف :ةلاجأ

 نأ هيف مكحلا نأل ؛وهس وهو :يعليزلا لاق ,"يفاكلا"و "ةيادحلا" يف عقو اذكه ءالاح لالا بحيو :ةلافكلا حصت

 يئالع. سيل ام هوحنو رادلا لوحدب هقلع ول امك راصف «مئالم ريغ طرشلا نأل ؛لاملا مزلي الو «حصي ال قيلعتلا

 بجيو «ةلافكلا حصت الحأ لعح نإو ءرطملا ءاج وأ حيرلا تبه نإ وحنب حصي الو :اذكه خسنلا رثكأ يف تباثلاو

 لاملا بجيو ليحأتلا حصي ال ةلافكلا يف الحأ ةمئالملا ريغلا طورشلا نم هوحنو حيرلا بوبه لعج ول يأ الاح لاملا

 هذه يفف ءرطملا ءيجي نأ ىلإ و أ حيرلا بمت نأ ىلإ هيلع كل ام وأ هب تلفك :لوقي نأ :الحأ امهلعج ةروصو ءالاح

 ةدسافلا طورشلاب لطبت مل فراعتم لحأب اهقيلعت حص امل ةلافكلا نأل اخ لاما نحو ةلافكلا حصت ةروصلا

 .انركذ ام عيمج يف لاملاب ةلافكلاك مئالم طرشب اهقيلعت زوجي سفنلاب ةلافكلا كلذكو «قاتعلاو قالطلاك

 ىلإ ليحأتلاك ةلمحتم اهيف ةريسيلا ةلاهجلاو «مولعم لحأ ىلإ اهليحأت زوحيو «مئالم ريغ طرشب اهقيلعت زوجي الو
 ىلإ سفنلاب ةلافكلا ليجأت زوجي الو ءاهريغ يف حماستي ال ام اهيف حماستي ةلافكلا نأل ؛جاحلا مودقو فاطقلا

 هيلع بجيو :فنصملا لاق ولو ًالاح سفنلا ميلست همزلو لحألا لطب هيلإ هلجأ نإف ءرطملا لوزن وأ حيرلا بوبه
 (حتف) [١٠٠/؟ :قئاقحلا زمر] .لاملا ميلستو لاملاو سفنلا لوانتل «هب لفكت ام

 ةبيغ دنع ليفكلا ىلع وأ ليصألا ىلع ةنيبلا بلاطلا ماقأ فا :نهربف (ييع) .بلاطلل يذلا نيدلاب يأ :هل اع

 نوكي ال بلاطلا لوق نأل ؛ءيش هيلع بجي ال نهربي مل نإو «بئاغلاو رضاحلا ىلع ءاضق كلذ نوكيو «ليصألا

 مزل نهرب نإف "ةنيبب الإ" :هلوق .لبقي الف «عدم هنأل ؛ليفكلا ىلع الو هنع لوفكملا وهو «بولطملا ىلع ةجح
 حصف «ةنيبلاب تبث اذإ كلذكف «هيلع ام همزل هنع لفكو «هيلع ام نياع ول ليفكلا نأل ؛هب لوفكملا لاملا ليفكلا

 (ييع) .انايع تباثلاك ةنيبلاب تباثلا نأل ؛ليفكلا يأ :همزل (ةيانع «حتف) .هب نامضلا

 ملعلا ىلع نيميلا عم رقأ ام ردق يف ليفكلا لوق لوقلا ناك ةنيب بلاطلا مقي مل نإو لإ ليفكلا قدص الإو

 ىلع الإ سيل ريغلا ىلع بجي اميف فلحلا نأل ؛تاتبلا ىلع ال ليصألا ىلع بحاو اذه نم رثكأ نأ ملعأ ال ىنأب

 نيف ايه رعاك 5 ؛نيميلا عم ناك امنإو «هلوقب همزل ءلوهجم لام هنأل ؛هلوق لوقلا ناك امنإو «ملعلا

 ركنملا لوق لوقلاو «ةدايزلل ركنم هنألو ؛لاملاب هيلع ىعدملاك نيميلا عم هلوق لوقلا نوكي هلدب حصي امم ءيشلاو

 (ةيانع «حتف «ئييع) .نيميلا عم
 (ط «ئيع) . 0 لوق لوقلاو بلاطلا اهيعدي لا ةدايزلل ركنم هنأل ؛ملعلا يفن ىلع هنيميب يأ :هفلحب رقأ

 سمخب ليفكلا رقأ دقو فلأ يلع هل :هنع لوفكملا لاق نإف «ليفكلا ىلع ىلع همالك يرسي ال يأ :خلإ ذفني الو

 - بولطملا قدصيو «هيلع هل ةيالو الو ريغلا ىلع رارقإ هنأل ؛فلأ ليفكلا ىلع بجي ال «هل لوفكملل ةنيب الو ؛ةئام



 ةلافكلا ماكحأ ۳۸۰ ةلافكلا باتك

 عجر «هرمأب لفك نإف «هرمأ ريغب و «هنع لوفكملا رمأب ةلافكلا ۶ حصتو ‹ليفكلا ىلع
 ليفكلا بولطملا لحر

 E O O E «عحري مل ا لو يلع فدا
 هنع لوفكملا رمأ يأ

 اذإ ىح هسفن قح يف لبقيو «ةحصلا ءامرغ يف هرارقإ دري نيدب توملا ضرم يف رقأ اذإ ضيرملاك هسفن قح يف =
 فلأب هسفن ىلع نالف رقأف يلعف نالف ىلع كل باذ ام :لاق اذإ ام فالخب هل رقملل ناك ءامرغلا نع ءيش لضف

 ام لفكت هنأل ؛ءيش همزلي ال نأ سايقلاو ايما NEE لأ ايه رار وتس رقأ ام ليفكلا ركنأف اثم

 اذإف ءلاحلا يف مئاقلا نيدلاب ةلافك هيلع هل ام ةلافكلا انههو ءافرع هيف لمعتسي بوذلا نأل ؛لبقتسملا يف هيلع بحي

 (نيكسم «حتف «ٰييع) .ةنيبب الإ قدصي الف امهتم ناك هيلع ام. بولطملا وأ بلاطلا ربخأ

 (ييع «ط) .بولطملا رارقإب داز ام ال ليفكلا هب رقأ ام بجيو هيلع هتيالو مدعل :ليفكلا ىلع

 وهو «نبع لفكت وأ يع نمضا :لوقي نأ وه هنع لوفكملا رمأب ةلافكلا :خإ لوفكملا رمأب ةلافكلا حصتو

 نيب لصفي ال هلاثمأو "مراغ ميعزلا" :اكتلع هلوق وه اهزاوح ىلع لادلا ليلدلا نأل ؛زاوحلا يف ناّيس رمألا ريغبو

 وه ام لكو «هسفن قح يف فرصت كلذو «ريغلا ىلع اع ةبلاطملا مازتلا ةلافكلا نألو ؛هرمأ ريغب وأ هرمأب افوك

 ريغ بلاطلاو «بولطملاو بلاطلا وه انهه فرصتملا ريغو «هريغ هب ررضتي مل اذإ مزال وهف سفنلا يق فرصت
 ا ا ل ا

 ىضتقملا ىضتقي امن اهيعونب ةلافكلا نأ نيبتف ءراض ريغ ررضلا نم اضرلاو «يضر دقف رمأ نإو ءررضتي مل رمأي مل

 (ةيانع) .بحاو هزاوحب لوقلاف «كلذك وه ام لكو «عناملا ءافتنا عم
 دأ اذإ :هانعم [(نيكسم ؛نيع) .هرمأب هنيد ىضق هنأل ؛ىدأ ام دعب بولطملا ىلع يأ ] :هيلع ىدأ امب عجر

 لاملاب عحري «سكعلاب وأ ءائيدر ىدأف اديح هب لوفكملا نيدلا ناك نأب هفالخب ىدأ اذإ امأ «نمض ام سنج نم
 تام نأب ثرإلاب وأ ةبهلاب هكلم اذإ امك بلاطلا لزنم لزنف «ءادألاب نيدلا كلم هنأل ؛ىدأ ام ال هب لوفكحملا

 ؛نيدلا هيلع نم ريغل زوحت ال تناك نإو «ليفكلل ةزئاج يهو «هتايح لاح هل هبهو وأ «هثراو «ليفكلاو بلاطلا

 .ةرورض ةبهلا ىضتقم. نيدلا هيلإ لقتني هنأل

 ؛نيدلاب الإ عجري ال «هنم دوحأ ىدأ نإو «نيدلا نم أدرأ ىدأ نإ ىدأ امه عجري ثيح «نيدلا ءاضقب رومأملا فالخب

 نيدلا هل بهو ول اذهلو «هرمأب ءادألاب عوحرلا قح هل تبثي امنإو «هتمذ يف ءيش هيلع بحي ملو «مزتلي مل هنأل

 نم لقأ ىلع حلاص اذإ ام فالخب ءرحخآ سنج ءادأب وأ «ةدايزلاب هرمأ فلاخي مل ام ىدأ اع هيلع عجريف ,هكلمي ال

 عجري ذئنيحف «لعفف «يقابلا هل بهي نأ ىلع هحلاص اذإ الإ ءىدأ ام ردقب الإ عجري ال ثيح «هسنح نم وهو «نيدلا

 (حتف) ١٠١١/7[ :قئاقحلا زمر] .ةبهلاب هضعبو ءادألاب هضعب «هلك نيدلا كلم هنأل ؛هعيمجب هيلع

 ىذا اذإ ليفكلا :كلام لاقو «عحري ال عربتملاو «عربتم هنأل ؛ءيشب هنع لوفكملا ىلع ليفكلا يأ :خإ لفك نإو

 - ءافيتسا يف هسفن ماقم هماقأ وأ «ليفكلا نم لاملا كلم ءافيتسالاب بلاطلا نأل ؛هرمأ ريغب وأ هرمأب لفك ءاوس «عحر



 ةلافكلا ماكحأ ۳۸۱ ٠ ةلافكلا باتك

 ءادأب ئربو ,همزال مزول نإف دنع يدؤي نأ لبق لالاب ليصألا تاي الو

 لاملاو ةبلاطملا نع ليفكلا

 NRE ز ز ,هنع رخأتو ليفكلا ئرب هنع رحأ ا «ليصألا i ا

e E U SREP 

 «ةلافكلا سفنبف هرمأب لكن اذإف زوجي ال نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا كيلمت نأ :باوحلاو ؛ليصألا نم لاملا =
 دنع نوكي ال اذهو «هئادأ ىلإ رخؤي نكلو ؛ليصألا ىلع ليفكلل بجي «ليفكلا ىلع بلاطلل لاملا بجي امك
 بلاطلا هبهي نأ :رمأ الب عوجرلا ةليحو «عحريف «سلجلا يف زاحأ اذإ الإ هعربتل عجري الف «هرمأ ريغب هتلافك
 (ةيانع «حتف) .ليصألا ىلع هبوجو لبق هب لوفكملا عفد اذإ عجري ال اذكو «هضبقب هلكويو «نيدلا

 نويدملا بلاطي ال ليفكلا يأ :هنع يدؤي نأ لبق (ندعم نيع) .نويدملا يعي هنع لوفكملا وهو :لاملاب ليصألا

 لبق عحري الف ءادألاب نيدلا كلمتي امنإو «ةبلاطملا مزتلا هنأل ؛بلاطلا ىلإ ليصألا نع هئادأ لبق هب لوفكملا لاملاب

 ىلإ عجري اميف يرتشملا نم عئابلا ةلزنمب لكوملا نم هنأل ؛ءادألا لبق عجري ثيح ءارشلاب ليكولا فالخب كلمتلا

 (حتف) [7١٠/؟ :قئاقحلا زمر] .ءادتبا ليكولل عقي كلملا نأ ىلع بم وهو بيعلاب درلاو فلاحتلا لثم قوقحلا

 ليفكلا مزال ليفكلا بلاطلا مزال اذإ يأ [(ييع ءط) .بلاطلا ةهح نم لاملاب ليفكلا يأ ] :خإ مزول نإف
 يف هعقوأ يذلا وه ليصألا نأل ؛هرمأب لفكو «ليفكلا ةمذ يف نيدلا لثم هنع لوفكملل نكي مل اذإ هنع لوفكملا
 ‹ةمزالم الف هرمأب ةلافكلا نكت مل وأ هلثم بولطملل نيد ليفكلا ىلع ناك نإو «هصالح هيلعف ؛ةطرولا هذه

 :يعفاشلا لاقو «هرمأب ةلافكلا تناك اذإ بولطملا سبحي نأ هل بلاطلا ةهج نم ليفكلا سبح اذإ اذكو «سبح الو

 AO A EES نقيل كل ؛كلذ هل سيل

 (ةيانع «حتف) .ليفكلا مكح همكح رمألاب ةلاوحلا تناك و سبح وأ

 نأل :ليصألا ءادأب ئرب (ئيع «ط) .اضيأ هسبح سبح نإف هصلخي ىح ليصألا ليفكلا مزال يأ :همزال
 نودب ةبلاطملا هيلع امإو ,حيحصلا يف نيد ليفكلا ىلع سيل هنأل ؛ليفكلا ةءارب بحوت هتءاربو ءادألاب أربي ليصألا

 لئاقلا دنع نيدلا ددعت نأل ؛نيد هيلع ليفكلا نأب لوقي نم دنع نيح اعامجإ أرييف اهتلع ءاهتناب تهتنا دقو نيدلا
 (نيكسم «ئيع) .لاملا بر وهو بلاطلا :أربأ ولو (حتف «نيع) .دحاو ءادأب طقسيف يمكح رمأ هب

 هل لفك ولف «ليفكلا ةءارب بجوت ال بلاطلا ءاربإ نودب ليصألا ةءارب نأل ؛بلاطلا ءاربإب ديق :ليصألا ربأ ولو
 اذكو ءائرب اهدعب ولو «ليفكلا نود ليصألا ئرب ةلافكلا لبق اهايإ هاضق ناك هنأ نالف نهربف «نالف ىلع أفلأ
 ام لفك ول امك ليفكلا نع اهطقسي ال بلاطلا ريحأتب ال اهريخأت نأل ؛ليصألا نع ةبلاطملا بلاطلا ريخأتب ديق

 عبت يهو (ةبلاطملا الإ هيلع سيل هنأل ؛اضيأ ليفكلا نع يأ "هنع رخأتو" :هلوقو «هقتع دعب روجحلا دبعلا مزلي

 (يیع) .هنيد لجأ نأب :ليصألا نع يأ :هنع (حتف «ئيع) .هريخأتب رحأتتو .هطوقسب طقستف «نيدلل

 يأ ةيناثلا ةروصلا يف ليفكلا نع يأ :هنع رخأتو (ئيع) .ليصألا أربأ ول يأ ىلوألا ةروصلا يف :ليفكلا ئرب

 (نيكسم «ييع) .رشنو فل هيفو بولطملا ىلع نيدلا لحأ ول
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 بلاطلا لاق نإو ل م امهدحأ حلاص ولو سكعني الو
 مهرد ةئام سم وهو نيد وه يذلا ليفكلا وأ ليصألا ي أ

 EET أل دمك و األ "4 عدد كل «تئرب يفو «بولطملا ىلع عجر لالا نم و :ليفكلل

TTهنع لوفكملا وهو ليفكلا  

 نع ةبلاطملا رخأ ول اذكو «ليصألا ال وه ئرب ليفكلا بلاطلا أربأ ولف روكذملا مكحلا يأ ] :سكعني الو
 ءاوس وه ئرب ليفكلا أربأ ول يأ [(ييع ءط) .نيتروصلا يف ليصألا بلاطيف ليصألا نع اريخأت نكي مل ليفكلا

 نع ريخأتلاب ليصألا ىلع نيدلا رخأتي ال اذكو «زئاح امودب نيدلا ءاقبو «ةبلاطملا هيلع نأل ؛لبقي مل وأ لبق

 الاح لفك ام دعب ريخأتلا ناك اذإ اذهو ءنيتروصلا يف ليصألا بلاطيف «دبؤملاب ربتعيف تقؤم ءاربإ هنأل ؛ليفكلا

 ةلافكلا دوحو لاح ليفكلا ىلع ةبلاطم ال هنأل ؛اضيأ ليصألا نع لحأتي هنإف رهش ىلإ ًالحؤم لاملاب لفك ول امأ

 (حتف «ئيع) .نيدلا ىلإ لجألا فرصناف

 ليفكلا ئرب هفصن ىلع فلأ نع لاملا بر اليصأ وأ اليفك ناك ءاوس ًاقلطم امهدحأ حلاص اذإ يأ :ائرب

 حلاص اذإ امأ اص اميف ليصألا ىلع فلألا فصنب الإ ليفكلا عجري الف ءىرخألا ةئاملا سمخلا نع ليصألاو

 ىلإ حلصلا ةفاضإ نألف «ليفكلا حلاص اذإ امأو «ليفكلا ةءارب بحوت هتءاربو ءأربي حلصلاب هنأل ؛رهاظف ليصألا

 «ةئام سمح نع ئرب اذإف «ليفكلا ةءارب بحوت هتءاربف «ةرورض ليصألا أربيف «ليصألا ىلع ام ىلإ ةفاضإ فلألا
 .عجري الف الإو «هرمأب ناك نإ اه ليصألا ىلع عجر ةيقابلا ةئام سمخلا ليفكلا ىدأ نإف

 وأ «كلذكف ليصألا ةءارب وأ اعيمج نائربيف ًاعيمج امهتءارب حلصلا يف ركذي نأ امإ :هجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا هذهو

 هلاح ىلع فلألاو ةئام سمخ نع هدحو وه أربيف «ريغ ال ليفكلا أربي نأ طرش وأ «ناءربي كلذكف ءيش طرتشي مل

 كلمف ةلدابم هنأل ؛فلألا لكب عجري ثيح رحآ سنج ىلع لاملا بر ليفكلا حلاص اذإ ام فالخب «ليصألا ىلع

 (حتف «ٰييع) .هيلع ام لكب عحريف ليصألا ةمذ يف ام

 ىلع ليفكلا عحر نالف نع هب تلفك يذلا لانا نم لإ تئرب :ليفكلل بلاطلا لاق اذإ يأ :بولطملا ىلع عجر

 نم اهؤادتبا نوكي يلا ةءاربلا نأل ؛ءافيإلاب هنم رارقإ "تئرب" :هلوق نأل ؛ال الإو هرمأب لفك اذإ لاملاب هنع لوفكملا

 عحري الف كنم هتضبق وأ يلإ تعفد :لاق هنأك راصف «هنم ءافيإلاب الإ نوكت ال بلاطلا ىلإ اهؤاهتتاو ليفكلا

 (حتف «ئيع) .ليصألا ىلع ليفكلا عجريو «ليفكلا نم ءافيتسالاب هرارقإل ؛امهنم دحاو ىلع بلاطلا
 نأل ؛ليصألا ىلع ليفكلا عحري ال "ىلإ" :لوقي نأ ريغ نم تئرب :ليفكلل بلاطلا لاق ول يأ :خإ تئرب يفو

 انككشو «ناك رمأ يأب ةءاربلا لوصحب انقيتف ءادألاب ئرب هنأ لمتحيو «هئاربإب ئرب هنأ لمتحي «لمتحم "تئرب" :هلوق
 ؛"تئرب" يف عحري :فسوي يبأ دنعو «ءادألا ىلع عرفتم هنأل ؛عوحرلا هل تبثي الو «كشلاب ءادألا تبثي الف ءادألا يف

 بولطملا ردقي الو هيلإ ةءاربلا بسن هنأل ؛بولطملا نم اهئادتبا ةءاربب رقأ هنأل ؛ضبقلاب ءاربإلا الإ لمتحي ال هنأل

 = «عنص بلاطلا نم دجوي مل نإو كلذب أربيف «لاملا نيبو هنيب يلخيو هيدي نيب لاملا عضي نأب ءادأب الإ أربي نأ



 ةلافكلا ماكحأ ۸۳ ةلافكلا باتك

 دوقو دحب ةلافكلاو طرشلاب ةلافكلا نم ةءاربلا قيلعت لطبو ءال كتأربأ وأ

 IEG SONRA ا ا ااا ا ا ماا «لوهرمو ,عيبمو

 "كتاربأ" :هلوق يف امأو اذه انكف ًاعامجإ ضبقلاب هنم ارارقإ نوكي لالا نم ليفكلا ئرب :لاقو بنك ول اذهو -
 «هنم طاقسإ "كتأربأ" :هلوق نأل ؛عامجإلاب عجري ال لاملا نم لح يف تنأ :هلوق يف اذكو «قافتالاب عحري الف

 دجو اذإ هنأ فرعلا نأل ؛نيلوقلا نيب دمحم قرفو «ضبقلاب ةءاربلا نود ءاربإلاب ةءاربلا ف لمعتسي "لحلا" ظفلو

 هيلإ كصلا بتكي ال هنأل ؛ءاربإلا دنع فرع الو ءارارقإ ةباتكلا تلعجف كص بلاطلا ىلع بتكي ءافيإلا

 (ةيافك «حتف «ئيع) .اذه يف ةلافكلاك ةلاوحلاو

 يف نيدلاب ليصألا ىلع ليفكلا عحري ال يأ :ال (ندعم) .نالف نع هب تلفك يذلا لاملا نم يأ :كتأربأ

 ىلع نيدلا نود ةبلاطملا ليفكلا ىلع اهيف تباثلا نأل ؛حصي :ليقو :ةءاربلا قيلعت لطبو (نييع) .نيتروصلا

 فالخب طقسملاب متي طاقسإلا نأل ؛درلاب ليفكلا ءاربإ دتري ال اذهو «قاتعلاو قالطلاك اطاقسإ ناكف «حيحصلا

 فالخب «درلاب دتريف بولطملا قح صلاح وه لب «طاقسإب سيل هنأل ؛درلاب دتري ثيح «ليفكلا نع ريحأتلا
 «فراعتم ريغ طرشلا ناك اذإ ام ىلع باتكلا ةياور "ةياردلا" يف لمحو «كيلمتلا نعم هيف نأل ؛نيدلا نع ءاربإلا

 (حتف) ١٠١7/7[ :قئاقحلا زمر] .بلاطلل عفن هيف نوكي ال نأ :هنم دارملاو

 ةءاربلا يف نأل ؛حصي ال هنإف ةلافكلا نم ءيرب تنأف ديز مدق اذإ :ليفكلل بلاطلا لاق نأب :طرشلاب ةلافكلا

 عفرلاب] :دوقو دحب ةلافكلاو (نييع) .طرشلاب قيلعتلا لبقي ال كيلمتلاو «نيدلا نع ءاربإلاك كيلمتلا نعم
 حصت امنإ ةلافكلا نأل ؛صاصقلاو دحلاب ةلافكلا لطب يأ [(نييع) .ةلافكلا لطب يأ "ةءاربلا قيلعت" ىلع فطع

 نع نيدسفملا رجز اهتيعرش نم دوصقملا نأل ؛تابوقعلا يف ةباينلا يرجي الو هئافيإ يف ةباينلا يرجي نومضمب
 دحلا سفنب لفك اذإ اذهو [514/5 :قئاقحلا نييبت] .ةدئافلا مدعل ؛قاجلا ريغ ىلع اهتماقإ نكمي الف داسفلا

 سفنلا ميلست نأل ؛هيلع هبجوم بيترت نكمأ هنأل ؛حص صاصقلاو دحلا هيلع نم سفنب لفك ولف «صاصقلاو

 (يعليز «حتف «ءييع) .ةحصلا ققحتتو ليفكلا هب بلاطيف «بحجاو امهيف

 مسقني نومضملا مث «ةنامأو ةنومضم :نيمسق ىلإ مسقنت امي ةلافكلا زاوج ىلإ ةبسنلاب نايعألا نأ ملعا :خلإ عيبمو
 موس ىلع ضوبقملاو ادساف اعيب عيبلاك هسفنب نومضم وه ام ىلإو «نوهرملاو عيبملاك هريغل نومضم وه ام ىلإ
 نوكت نأ امإ اهلك ءايشألا هذمب ةلافكلاو «يراوعلاو «تاكرشلاو «تابراضملاو «عئادولاك يه ةنامألاو ءارشلا

 نوكي اميف حصتو «ريغلاب انومضم وأ ةنامأ نوكي اميف ةلافكلا حصت مل اهتاوذب تناك نإف ءاهميلستب وأ اهتاوذب

 ضبقلا لبق هنأل ؛حيحصلا عيبلا يف عئابلا دي يف عيبع ةلافكلا لطب اذه ىلعف «يعفاشلل افالخ اندنع هسفنب ًانومضم

 - «نمثلا وهو هريغب نومضم نيع هنأل ؛هلدب يلعف عيبملا كله نإ يرتشملل ليفكلا لوقي نأب «هسفنب نومضك. سيل



 ةلافكلا ماكحأ As ةلافكلا باتك

 لمحو اسا اعيبمو «ءارشلا موس ىلع اضوبقمو ءابوصغمو ۴ ول حصو ةنامأو
 يرتشملا نع ةلافكلا يأ

 EE O CD OG ا 6 ةرجأتسم ةنيعم ةباد

 . ميلستلا نأل ؛نكمم هنأل ؛حيحصلا يف زاح عيبملا ميلستب لكن اذإو «عيبلا سفنب ةلافكلا عيبملاب ةلافكلاب دارملاو =

 دي يف نمترملل وأ نهارلل هنمض ءاوس نوهرع ةلافكلا حصت ال اذكو «ةلافكلا نعم. ققحتيف ليصألا ىلع بحاو

 نامضلا باجيإ نكمي الف كله اذإ نيدلا طقسي هنإف نيدلا وهو «هريغب لب هسفنب هيلع نومضم ريغ هنأل ؛نمترملا

 ةنومضم تسيل األ ؛اهميلستب الو ءاهنيعب ال ةنامأب حصت ال اذكو ليصألا ىلع بحاوب وه سيلو «ليفكلا ىلع
 (ةيانع «حتف «ئيع) .ميلستلا ال بلطلا دنع عنملا مدع اهيف بحاولا نإف ءاهميلست الو اهنيع ال ليصألا ىلع

 (ئيع «ط) .رحأتسملاو ةكرشلاو ةبراضملا لامو راعتسملاو ةعيدولاك ةنامأب لطبت اذكو يأ :ةنامأو

 نعم ققحتيف يرتشملا ىلع حيحص نيد هنأل ؛عيبلا نمث هب لوفكملا ناك ول لفكتلا زاج يأ :انث ول حصو
 ناك اذإ لفكتلا زوجي اذكو «ليصألل اعبت ليفكلا مزلي الف «هيلع اروجحم ايبص يرتشملا نوكي نأ الإ ةلافكلا
 هيلع ن هنأ ةا لا فق نع انا :اذإ ك و و لغ نرم او وكلا

 اذإ اميف اذكو «ليفكلا ىلع هباجيإ نكمأف «هماقم موقت ةميقلا ذإ ؛هيلع نامضلا بجي هدنع كله اذإ ىح «ةميقلاب

 هتميق هيلع بجي هدنع كله اذإ نح هسفنب هيلع نومضم دسافلا عيبلا يف ضوبقملا نأل ؛ادساف اعيب عيبملا ناك
 هذه نأل ؛علخلا لدبو رهملا اهنمو ءدمعلا مد نع حلصلا لدب نايعألا نم هب ةلافكلا حصت ال اممو «نمثلا نود

 ؛ابوصغم هب لوفكملا ناك اذإ ةلافكلا حصي اذكو يأ :ابوصغمو (حتف «ئييع) .نيعلا كالم لطبت ال ءايشألا

 هنأل ؛ءارشلا بلط ىلع اضوبقم هب لوفكملا ناك اذإ اذكو يأ :اضوبقمو (يبع) .هنيعب هيلع نومضم هنأل

 دسافلا عيبلا يف ضوبقملا نأل ؛ادساف اعيب اعيبم هب لوفكملا ناك اذإ اذكو يأ :اعيبمو (ئيع) .هيلع نومضم

 (ييع) .هيلع نومضم

 لمحب ةلافكلا حصت ال يأ [(ييع) .اهنيعب ةباد لمحب ةلافكلا لطبو يأ "دحج" :هلوق ىلع فطع رجلاب] :ةباد لمحو
 تناك اذإو ءاهكاله ريدقتب اهيلإ لمحلا نع زجاع هنأل ؛ةنيعملا ةبادلا ىلع لمحلا نع زجاع ليفكلا نأل ؛ةنيعم ةباد

 ميلستب لفكت ولو «هيلع قحتسملا وه لمحلاو ءءاش ةباد يأ ىلع هلمحتي نأب كلذ ىلع رداق هنأل ؛زوجي ةنيعم ريغ

 ىلع هيلع ليفكلا ةردق مدعل ؛نيعم دبع ةمدخب ةلافكلا زوجت ال اذكو «هيلع ةردقلل زاج ةنيعم تناك اذإ اميف ةبادلا

 هل لفكو «ةبادلا الو دبعلا ضبقي ملو ةرحألا لحع وأ ادبع وأ ةباد ىراكت ولو :"طوسبملا" فو .هكاله ريدقت

 هيف يرحت امم وهو ليصألا ىلع قحتسم ميلستلا نأل ؛ايح ماد ام ذوي ليفكلا نإف «هيلإ هعفدي ىح كلذب ليفك
 لا رو تحفا اإلا تلا ي كلا لح ل نكي رجالا كام نإ ياما جف هالا

 (حتف) [١٠/؟ :قئاقحلا زمر] .ةرحألاب لفك ام ليفكلاو «ةرحألا در هيلع اغإو «نيعلا ميلستب ابلاطم نوكي نأ
 (ييع) ..زوجي ال هنإف لمحلاب لحر لفكف اهيلع لمحلل لحر اهرحأتسا نأب :ةرجأتسم



 ةلافكلا ماكحأ Ao ةلافكلا باتك

 لفكت نأ الإ دقعلا سلجم يف بلاطلا لوبق البو ,ةمدخلل رحؤتسا دبع ةمدخو
 نيفرطلا دنع ىل لوفكملا وهو

 ES ا ؛سلفم تيم نعو هنع ضيرملا ثراو
 ًاضيأ ةلافكلا تلطبو يأ

 .هكاله ريدقت ىلع هيلع ةردقلا مدعل :ةمدخلل (نييع) .نيعم دبع ةمدخب اضيأ .ةلافكلا لطبو يأ :ةمدخو

 قح يف فرصت هنأل ؛نيفرطلا دنع [(ييع) .خلإ لوبق الب اهيعونب ةلافكلا تلطبو يأ ] :خإ لوبق البو (ييع)
 هب لوفكملا روضح طرتشي مل هنأل ؛ةمزال ةزئاج يه :فسوي وبأ لاقو «هئاضرو هلوبقب الإ حصي الف «هل لوفكملا
 لاملاو سفنلاب ةلافكلا يف فالخلاو «ةثالثلا تلاق هبو «هل لوفكملا روضح طرتشي الف «هنع لوفكملا روضح الو

 .زاج زاحأف سلحملا نم مايقلا دعب ربخلا هغلب نإ لب «سلحملا يف طرتشي ال هنكل لوبقلا طرتشي هدنع :ليقو ءءاوس
 (حتف) ٠١[ 4/5 :قئاقحلا زمر]
 ةبيغ عم هب لفكتف «يئامرغل نيدلا نم يلع ام نيع لفكت :هئراول ضيرملا لوقي نأ :هتروص :لفكت نأ الإ

 ءحصي مل مهتبيغ يف ءامرغلل هيلع ام نمض نأب ثراولا عربت ول هنأل ؛"نيع لفكت"ب انديقو «ًاناسحتسا زاح ءامرغلا

 هذه نأ :ناسحتسالا هجو «هلوبقب الإ نامضلا متي الو ءبئاغ بلاطلا نأل ؛اموق ىلع هابأي سايقلا ناك نإو

 ةحص عنمت ال ةلاهجلا نأل ؛هؤامرغو نيدلا ضيرملا مسي مل نإو حصي اذهلو هنيد اوضقي نأب هتئرول هنم ةيصو
 رظنلا هب دصق ضيرملا نأل ؛زوجي ليق «هنيد يبحألا لفكف لفكت :يبحجأل لاق ول هنأل ؛ثراولاب ديق امنإو «ةيصولا

 نودب هنيدب بلاطم ريغ يبحألا نأل ؛زوجي ال :ليقو «هتكرت يف عج ري هرمأب هنيد ىضق اذإ يبنحألاو «هسفنل

 (حتف «ْييع) .هجوأ ةحصلاو ءءاوس حيحصلاو هقح يف ضيرملا ناكف «مازتلا
 (ييع «ط) .اناسحتسا زئاج هنإف مهوبق مدعو مهتبيغ عم هئامرغل نيدلا نم هيلع ام. ضيرملا نع يأ :هنع ضيرملا

 ؛زوجت :الاقو «ةفينح يبأ دنع ةلافكلا حصت ال هنع لحر لفكتف اسلفم نويدملا تام اذإ يأ :سلفم تيم نعو
 نم لحر ةزانجب تأ" لع هنأ يورو «ةثالثلا تلاق هبو .هطوقس بحوي ال توملا نأل ؛قباس نيدب ةلافك هنأل

 اي يلع امه" :ةداتق وبأ لاقف «ةالصلا نم عنتماف «نارانيد وأ نامهرد !معن :اولاقف ؟"نيد هيلع له" لاسف راصنألا

 ."هيلع ىلصف هللا لوسر
 تيملا نم روصتي ال ءادألاو هؤادأ يأ نيدلا هيلع بجو :لاقي «لعفلا وه نيدلا نأل ؛طقاس نيدب لفك هنأ :هلو

 ؛ايندلا ماكحأ قح يف نيدلا مايق يضتقت ةلافكلا ةحصو ءايندلا ماكحأ قح يف الوأ لام هل ناك ءاوس «طقسف

 هنأل ؛لام مكحلا يف هنأ الإ مودعملا ىلإ دوجوملا مضي ال ذإ ؛ةمذلا ىلإ ةمذلا مض وهو «ةلافكلا نعم قيقحت حصيل

 دمتعي ال عربتلاو ءافيتسالا وهو دوصقملا تافف ليفكلاو لاملا نم هفلخبو هسفنب ءادألا نع زجع دقو هيلإ لؤي

 (حتف «ئييع) .ةرخآلا يف هئربي هنأل ؛نيدلا مايق

 هعابف ءيش عيبب الحر لحجر لكو اذإ :هتروص [(ييع) .نمئلاب ليكولا ةلافك تلطبو يأ ] :لكوملل نمغلاب
 = ةثالثلا دنعو «هسفنل انماض ريصيف ليك ولل ضبقلا قح نأل ؛ةلافكلا زجي مل يرتشملا نع لكوملل لفك مث «ليكولا



 ةلافكلا ماكحأ ۸٦“ ةلافكلا باتك

 .ةباتكلا لامو «صالخلاو ةدهعلابو «ةقفص دبع عيب اذإ كيرشللو
 دحاو دمع يف يأ

 براضملا ناك اذإ ؛لاملا بر لحأل نمثلاب ةلافكلا حصت ال يأ "لاملا برو" :هلوق .ةلافكلا هذه حصت =

 ضبقي براضملا نأل ؛حصي ال هنإف «يرتشملا نع هعاب عاتم نمثب لاملا برل براضم نمض :هتروص ءاليفك

 .ةلافكلا حصت الف هسفنل ًانماض نوكيف «هلزعبو لالا بر توم ةبراضملا لطبت ال اذهو «عيبلا يف ةلاصألا ةهجي

 1 (حتف) ٤/۲ ١٠١[ :قئاقحلا زمر]

 اكرتشم ادبع نالحر عاب اذإ يأ [(ط) .رخآلا كيرشلل نمئلاب كيرشلا ةلافك لطبتو يأ ] :كيرشللو
 هل اما رش هور ا قف ص هكر ل اهدا ضو خاو و ضرب نم امم

 لبق نيدلا ةمسق ىلإ يدؤي هنألو ؛بيصن هيف هكيرشلو الإ نمثلا نم يرتشملا هيدؤي ءزج نم ام هنأل
 هبحاصل امهدحأ نمض مث دقعب هتصح امهنم لك عاب يأ نيتقفص هعاب اذإ ام فالخب ,زوجي ال هنأو ضبقلا

 رخآلا بيصن نع زاتمم امهنم دحاو لك بيصن نأل ؛رحآلل هيف امهدحأ نامض حصي ثيح «نمثلا نم هتصح

 (حتف) ٤/۲ ٠١[ :قئاقحلا زمر] .ةكرش الف

 لحجر يرتشملل نمضيف ًالثم لحجر نم ًادبع يرتشي نأ :اهتروصو «ةدهعلاب ةلافكلا حصت الو يأ :ةدهعلابو
 ىلع عقي كرتشم مسا ةدهعلا نأل ؛ةلاهجلل ةلافكلا هذه زوحت الف ؟يه ام انيبي ملو كلذ نع اتكسو «ةدهعلاب

 ؛دقعلا قوقح ىلع قلطيو «دحاو دهعلاو دقعلاو ءدهعلا نم ذوحخأم هنأل ؛دقعلا ىلع قلطيو ميدقلا كصلا

 طرشلا رايخ يأ مايأ ةثالث قيقرلا ةدهع ربخلا يفف «طرشلا رايح ىلعو «كردلا ىلعو ءدقعلا تارمث نم اهنأل

 (حتف) ٠١[ 4/7 :قئاقحلا زمر] .ةلاهجلل نامضلا لطبف «نايبلا لبق اج لمعلا رذعتف «هيف

 ةلافكلا حصت الو يأ [(ط) .هنع هزجعل ؛قاقحتسالا دنع عيبملا صيلختب ةلافكلا تلطبو يأ ] :صالخلاو

 ردق نإ عيبلا صيلختب هارسف امهف «صالخلا ريسفت ىلع بم فالخلاو زوجت :الاقو «ةفينح يبأ دنع صالخلاب
 طقف عيبملا صيلختب مامإلا هرسفو «ةثالثلا تلاق هبو «ئععملا يف كردلا نامض اذهو ءردقي مل نإ نمثلا درو «هيلع

 ميلست وهو «هب ءافولا هنكمي ام نمض هنأل ؛اعامجإ حص نمثلا در وأ عيبملا صيلخت نمض ولو هيلع هل ةردق الو

 (حتف) ٠١5/7[ :قئاقحلا زمر] .رجي مل نإ نمثلا درو عيبلا قحتسملا زاجأ نإ عيبملا
 هزيجعتب طوقسلا فرش ىلع هنأل ؛احيحص انيد هنوك مدعل ةباتكلا لام ةلافكلا حصت الو يأ :ةباتكلا لامو

 قتعلا لدب نأل ؛ةباتكلاب ديقو «حصي :لاق هنأ دمحأ نع ةذاش ةياور يف الإ ليفكلا ىلع هتابثإ نكمي الف «هسفن

 لجرل نيد بتاكملا ىلع ناك اذإ اذكو «يفانتلا ىلإ يدؤي الف «ةيرحلا دعب هيلع بجو نيد هنأل ؛هب ةلافكلا زوحت

 (حتف «ئيع) .زوجي ناسنإ هب لفكف



 ةقرفتملا لئاسملا AY ةلافكلا باتك

 حبر امو «هنم ٌدرتسي ال بلاطلا ليفكلا يطعي نأ لبق ليفكلا بولطملا ىطعأ ولو
 لاملا لاملا نم نمض ام نويدملا يأ

 EBES DAN SS ,نيعتي ائيش ول بولطملا ىلع هدر بدنو هل وهف ليفكلا
 هنع لوفكملا وهو حبرلا ١ يأ

 نإف ليفكلا نم هنع لوفكملا يأ ] :هنم درتسي ال (ييع) .بابلا اذه سنج نم ةقرفتملا لئاسملا نايب يف :لصف
 نيعتي ال امم نمض ام ليفكلا نم هنع لوفكملا ىطعأ اذإ يعي [(ط) .ذحأ ام هنم درتسي ليفكلا ءادأ لبق هسفنب هادأ

 قلعت هنأل ؛هاطعأ ام ليفكلا نم هنع لوفكملا درتسي ال هنيد ليفكلا يضقي نأ لبق ةطنحلاك نيعتي ام وأ مهاردلاك

 ىلإ اهعفدو ةاكزلا لجع نمك ايقاب لامتحالا اذه ماد ام درتسي الف «نيدلا هئاضق لامتحا ىلع ضباقلا قح هب

 نأ هل نيدلا بلاطلا رحأ نإف «ليفكلا وأ ليصألا نع بلاطلا هرخؤي مل اذإ ام ديقم دادرتسالا مدعو «يعاسلا

 ريصي ال بلاطلا ىلإ هعفداو لاملا اذه ذح :ليفكلل لاق نأب ةلاسرلا هجو ىلع ليصألا ءاطعإ ناك اذإو «هدرتسي

 قح ىدؤملاب قلعت هنأل ؛ليفكلا نم هدرتسي نأ ليصألل نوكي ال نكلو هدي يف ةنامأ لب ليفكلل اكلم ىدؤملا

 (حتف «ئيع) .هنيد ضقي مل ام هنم نكمي الف «هلاطبإ ديري دادرتسالاب بولطملاو «بلاطلا
 حبر ام ليفكلل باط ينعي [(ييع) .نيدلا يطعي نأ لبق بولطملا نم هضبق يذلا لالا نم] :ليفكلا حبر امو

 قدصتي الو هكلم لدب حبرلا ناكف ضبقلاب هكلم هنأل ؛بلاطلل وه يطعي نأ لبق بولطملا نم هضبق يذلا لاملا يف

 ؛ةفينح يبأ دنع نيدلا ليصألا ىضق اذإ ثبح عون ليفكلل لصاحلا حبرلا يف هنأ الإ ليصألا وأ وه نيدلا ىضق ءاوس هب

 هجو ىلع هضبق اذإ اذه «عامجإلاب هيف ثبح الف ليفكلا ىضق نإو مهاردلاك نيعتي ال اميف كلملا عم رهظي ال هنكل

 يف فالخلا لصأو «فسوي يبأل افالخ امهوق ىلع حبرلا هل بيطي ال ةلاسرلا هجو ىلع هضبق نإو «نيدلا ءاضتقا

 (حتف) [5١٠/؟ :قئاقحلا زمر].ةبوصغملا مهاردلاب حبرلا

 نأل ؛نيدلا ليصألا ىضق اذإ اذهو «نيعتي امم ضوبقملا ناك ول ليصألا ىلع حبرلا در بحتسا يأ :هذر بدنو

 هل بيطي :الاقو «هب قدصتي هنأ :هنعو «ةفينح يبأ لوق وهو هقح هيلإ لصو هيلإ هدر اذإف ليصألا قحل ثبخلا

 «نيعتي اميف كلملا عم نكمت ثبخلا نأ :هلو «هل ملسيف هكلم يف حبرو ضبقلاب هكلم هنأل ؛هنع ةياور وهو «حبرلا

 ناك ناو هل بطب اقف ليصألا ناك نإ ج ؛ليصألا ىلع دري ةياوز قو»:ءارقفلا ىلع ةياوز.ق دي قدصتيق
 ةةلامرلا هجو لع هاظعأ نإو يدل ءاضقلا هجو ىلع ماظعأ اذإ اذه هل ييظي نأ :ةبشألاو 4قانياوز هيفق اغ

 (حتف) [5/7١٠١؟ :قئاقحلا زمر] .الوأ نيعتي ام عوفدملا ناك ءاوس «هكلمب ال هنأل ؛قافتالاب حبرلا هل بيطي ال

 (ييع) .نيدلا ليصألا ىضق اذإ اذهو «ريعشلاو ةطنحلاك :نيعتي (ييع) .هنم ذآ يذلا ناك ول يأ :ائيش ول



 ةقرفتملا لئاسملا ۳۸۸ ةلافكلا باتك

 نمو «هيلع حبرلاو «ليفكلل ءارشلاف ,لعفف ءاريرح , ع نيتي نأ هليفك رمأ ولو
 ليصألا يأ

wu Oe 1دملا رهربف «ب | باغف «هيلع هل يضق اع  
 س 5000 هنع لوفكملا وهو لحرلا ىلع يأ نالفل يأ * ع لحرلا ىلع لح نع لفك

 EOCENE Ss ,لبقت مل ءافلأ E هل نا ليقكلا ىلع
 مهرد فلأ يأ بئاغلا

 وهو ةئيسن ائيش ىرتشا لحرلا نيعأو فلسلا نيعلا رسكب يهو «ةنيعلا عيبب يرتشي يأ :اريرح هيلع نيعتي نأ
 «يلعف تنأ هب ترسو «كنم عئابلا حبر امف «هعب مث «عاونألا نم هريغ وأ اريرح سانلا نم يلرتشا :هل لوقي نأ

 رجاتلا هعيبيف ءابرلا نم فاخي نكلو حبرلا رجاتلا هنم بلطيو «ضرقلا هنم بلطيف رجات ىلإ وه ينأي نأ :هتروصو

 عئابلل هيلع بجيو «ةرشع هل لصحيف «ةرشعب قوسلا يف وه هعيبي مث ةئيسن رشع ةسمخب ًالثم ةرشع يواسي ًابوث
 ذحأيف ءرشع ةسمخب ةرشع يواسي ابوث هنم ضرقملا عيبي مث ءامهرد رشع ةسمح هضرقي وأ «لحأ ىلإ رشع ةسمخ
 .ًاضرق رشع ةسمخ هيلع ىقبتف «بوثلا نمت اهنأ ىلع هضرقأ يلا مهاردلا
 رحاتلا هحبر يذلا حبرلاو «دقاعلا هنأل ؛ليفكلل نوكي ذئنيح ءارشلاف ليصألا هرمأ ام بسح ليفكلا يأ :لعفف

 :هلوق ىلإ أرظن رسخي امل انماض نوكي نأ امإ ليفكلا نأل ؛كلذ نم ءيش رمآلا ىلع مزلي الو «ليفكلا ىلع مزلي
 ىلإ ارظن ءارشلاب اليك و نوكي نأ امإو ءنومضع الإ نوكي ال نامضلا نأل ؛زوجي ال نارسخلاب نامضلاو "يلع"

 ؛ليفكلا وهو دقاعلل ىرتشملا ناك ةلاكولاو ةلافكلا تدسف اذإو «هنمثو ريرحلا ةلاهجل اضيأ زوج الف با رمألا

 عيب اهنأل :ليقو «فلسلا نم هيف امل ؛ةنيع ىمسي عيبلا نم عونلا اذهو «هيلع نوكي نيدلا ىلع ةدايزلا يأ حبرلاو

 .عاب امم لقأب عاب ام ءارش يه :ليقو «حبرلاب نيعلا

 اهإف ؛ةنيعلاو كايإ :ليق ىح ءهوركم وهو ءنيعلا ىلإ نيدلا نع ضارعإلا نم اهيف امل ةنيع عيبلا اذه ىمسي :ليقو

 ءابرلا ةلكآ هعرتخا ءاعرش مومذم عونلا اذهو «سفنلا حشل ةعواطم ضارقإلا ةربم نع ضارعإلا نم هيف امل ؛ةنيعل

 رقبلا بانذأ عابثاب دارملاو 'مكودع مكيلع رهظو «متللذ ءرقبلا بانذأ متعبتاو «نيعلاب متعيابت اذإ" :ةتِلع لاقو

 (حتف «ئيع) .هيلع اودمحو ةباحصلا نم ريثك هلعف هنأل ؛هركي ال :فسوي وبأ لاقو «ةعارزلا
 (حتف «ط) .ليفكلا وه دقاعلا نأل ؛ءيش رمآلا مزلي الو ليفكلا ىلع رحاتلا هحبر يذلا حبرلا يأ :حبرلاو

 ىلع هل لوفكملل بحو اع لحر نع لفك نم يأ :لبقت مل (ييع) .نالفل بحوو رهظ يذلاب يأ :باذ اجب
 فلأ هنع لوفكملا ىلع يل نأ ليفكلا ىلع ةنيبلا يعدملا ماقأو «هنع لوفكملا باغف «هيلع هل يضق وأ هنع لوفكملا

 نإو «لابقتسالا 'يضقو باذ"ب دارملاو هيلع ىضقيف «هنع لوفكملا رضحي ىح ليفكلا ىلع هتنيب لبقت مل «مهرد
 .دجوي مل كلذو ءناك ببس يأب وأ ءاضقلاب لبقتسملا ف بحي ألام لفك هنأ :لوبقلا مدع هحوو «نييضام اناك

 ىضقي لاعب لفكت امثإ هنأل ؛انه امصح حلصي ال ليفكلاو «مصح هنع بصتني مل ذإ ؛زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلاف
 = ةلافكلا دعب بولطملا تمدق نإ :بلاطلا لاق ولو «ليفكلا ىلع اعيش ةنيبلا هذه بحوي ملف «ةلافكلا دعب هب



 ةقرفتملا لئاسملا ۳A۹ ةلافكلا باتك

 الب ولو ءامهيلع هب يضق ءهرمأب هنع ليفك اذه ناو اذك ديز ىلع هل نأ نهرب ولو
 ليفكلاو بولطملا لاملاب يأ بئاغلا ذيز نع عا لالا نم امهرد يأ بئاغلا

 ER 00000 «میلست كردلاب هتلافكو طفل للكل ىلع وا

 ىوعدلا تحص «كلذب ًاليفك ترصف هيلع كلذب يل ىضقو «مهرد فلأب هيلع ةنيبلا تمقأو «يضاقلا نالف ىلإ =

 (حتف ءنييع) .فلأب بئاغلاو ليفكلا ىلع يضاقلا ىضق «كلذب هيلع ةنيبلا بلاطلا ماقأف ؛ليفكلا ركنأ ول يح

 (ييع) .يضاقلا دنع هرضحأ يذلا :اذه نأو (نييع) .لحر ىلع يضاقلا دنع ةنيب لحجر ماقأ يأ :نهرب ولو

 اذهو ءالام اذك بئاغلا ديز ىلع يل نأب لحر ىلع يضاقلا دنع ةنيب عدم لحجر ماقأ يأ :امهيلع هب ّيضق

 انه هب لوفكملا نأل ؛بئاغلاو رضاحلا ىلع لاملاب ىضقي بئاغ وهو «هرمأب ديز نع ليفك هترضحأ يذلا لحرلا

 اهئانتبال ؛ةنيبلا تلبقو «تحصف ءةقلطم يعدملا ىوعدو «هب ىضقي وأ هب ايضقم هنوكب فيصوتلا نع قلطم لام

 اهقباطت ملف «ةلافكلا دعب هبوجو نوكب ديقم لام كانه هب لوفكملا نإف ؛رم ام فالخب «ىوعدلا ةحص ىلع

 ؟هرمأب ةلافكلا تناك اذإ انهه ىضقي فيكف زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلا :تلق نإف .ةنيبلا الو «ىوعدلا

 دبع ىعدا اذإ امك بئاغلا ىلع ءاضقلا زوجي «بئاغلا ىلع هتابثإب الإ رضاحلا ىلع هقح ىلإ يعدملا لصوتي مل اذإ :تلق

 اذإ ىح هالوم نع امصخ رضاحلا ناك «قاتعإلاو ءارشلا رضاحلا ركنأف هقتعأ مث «بئاغلا هالوم نم هارتشا رضاحلا نأ

 ىلع نيدلا تابثإ ةليح هذه «دبعلا يعدي نأ هل سيل ىلوملا رضح اذإ يح «بئاغلا ىلع ذفن قتعلاو ءارشلا دبعلا تبثأ

 بلاطلا ميقيف نيدلا ركنيو ةلافكلاب لحرلا رقيف ةلافكلا هذه لثم هيلع يعديو لحر عم عضاوتي بلاطلا نإف بئاغلا

 (حتف «ييع) .بئاغلا ىلع لاملا ىقبيف ليفكلا ئربي مث ليصألاو ليفكلا ىلع هب ىضقيف نيدلا ىلع ةنيبلا
 فلتحاو «ةصاخ ليفكلا ىلع لاملاب ىضق «بئاغلا رمأ الب هنع ليفك هنأ نهرب ولو يأ :خإ هرمأ الب ولو

 عوجر ال ذإ ؛ضحم عربت رمألا ريغبو «ءاهتنا ةضواعمو ءءادتبا عربت رمألاب ةلافكلا نأل ؛همدعو رمألاب باوجلا

 رمأ نألو ءةضواعم نوكي ال الإو «بئاغلا ىلع ءاضقلا يدعت هترورض نمف «رمألاب ةلافكلا ىعدا اذإف «هيف

 نم سيلف «هرمأ ريغب ةلافكلا تناك اذإو «ةرورض هيلع ًايضقم ريصيف «لاملاب هنم رارقإ ةلافكلاب ليفكلا ليصألا

 فو «هريغ ىلإ ىدعتي الف «ليفكلا معز يف نيدلا مايق دمتعت اهتحص نأل ؛بئاغلا ىلإ يدعتلا اهتحص ةرورض
 ملظي الف «همعز يف ملظ دقف ءركنأ امل هنأل ؛عجري ال :رفز لاقو ءرمآلا ىلع ىدأ ام ليفكلا عجري رمألاب ةلافكلا

 (ةيافك) .همعز يف ام لطبف ءاعرش ابذكم راص هنإ :انلق «هريغ

 لحر ةلافكو يأ | :لإ هتلافكو (نيع «ط) .بولطملا ىلع ليفكلا عجري الف بئاغلا ىلع يضقي ال نعي :طقف

 ةعفشلا اهيف ىعدا وأ «هكلم رادلا نأ كلذ دعب ىعدا ول نح [(نيع) .الثم اراد هل عاب اذإ عئابلا نع يرتشملل

 دعب هاوعد حصت الف «عيبلا تقو هل كلام عئابلا نأب رارقإ ةلافكلا ىلع همادقإ نأل ؛هاوعد عمست ال «ةراحإلا وأ

 قاقحتسا دنع نمثلا نامض :ءارلا نوكسو كيرحتلاب وه :كردلاب (حتف ءنييع) .عيبلا مازلإ دوصقملا نأل ؛كلذ

 (ييع «ط) .كلذ دعب هيف هاوعد عمست الف عيبملا يف هل قح ال هنأ هنم رارقإ يأ :ميلست (حتف «ييع) .عيبملا



 ةقرفتملا لئاسملا ۳۹۰ ةلافكلا باتك

 .هتمسق وأ هبئاون نمض وأ هب نهر وأ «هحارح رحآ نع نمض نمو ال همتخو هتداهشو

 جارخلاب

 كلذ دعب دهاشلا ىعدا مث كصلا كلذ ىلع متحو ءارشلا كص ىلع هتداهش بتك ول يأ :ال همتخو هتداهشو

 لدي ام اهيف سيل ةداهشلا نأل ؛عئابلل كلملا نأب ارارقإو اميلست متخلاو ةداهشلا نوكت الف هاوعد حصت «هل رادلا نأ

 عيبلا يف رظنيل وأ «ةعقاولا ظفحيل ةداهشلا بتك هلعلو كلاما ريغ نم دحوي عيبلا ذإ «كلملاب عئابلل رارقإ هنأ ىلع

 هتداهشب ىضقو «عيبلاب مكاحلا دنع دهش اذإ الإ هذافن ىلع لدي ام اهيف سيلو .هزاجأ ةحلصم هيف ىأر اذإ يح

 اوناك مهإف ,مهتداع رابتعا ىلع عقو "همتحو" :هلوقو .كلذ دعب هاوعد عمست ال يح ءاميلست نوكي ضقي ملوأ
 وأ ًاموتخم كصلا نوكي نأ نيب فلتخي ال مكحلاو ءريوزتلاو رييغتلا نم افوخ كصلا ىلع مهئامسأ ةباتك دعب هنومتخي

 ١١07/٠7[ :قئاقحلا زمر].موتخم ريغ

 وأ يم دهشم عيبلا ىرج بتك وأ «ءارشلاو عيبلا نالف دهش بتك اذإ ام ىلع لومحم باتكلا باوج نأ ملعا مث

 اذك نالف عاب بتك نأب هذافنو عيبلا ةحص بحوي ام ةداهشلا يف بتك اذإ امأ «يدنع ءارشلاو عيبلاب رقأ بتك

 هنم رارقإ ناسنإ ىلع هب ةداهشلا نأل ؛هاوعد حصت الف كلذ ىلع هتداهش بتكو اذفان اتاب اعيب عاب وأ هكلمب وهو

 (حتف) .يضاقلا دنع دهش ول امك تاياورلا قافتاب عيبلا ذافنب

 هاري ام ىلع لام يف ةنس لك مامإلا فظوي نأب ةمذلا يف بجي يذلا وهو ,فظوملا جارخلا جارخلاب دارملا :نمض نمو

 نيدلا نعم يف نكي ملف «ةمذلا يف بحاو ريغ هنأل ؛ضرألا ةلغ نم مامإلا همسقي يذلا وهو «ةمساقملا جارح ال

 هنأل ؛هب نهرلا حصو «فظوملا فالخب «حيحص ريغ ةمساقملا جارخب نهرلا ذإ ؛"هب نهر وأ" :هلوق «فظوملا ةدارإ ةنيرقو

 نيد هنأل ؛فظوملا جارخلاب نامضلا حصي امنإو «هيف ةلافكلا زوج عضوم لك يف زوجيف «قثوتلا عماجب ةلافكلاك

 حصي ال هنإف ؛ةاكزلاب نامضلا فالخب «نويدلا رئاسك هنامض راصف ءسبحيو دبعلا هب بلاطي دبعلا ىلع اقح نومضم

 ظفحلا ةعفنم نع لدب ج جارخلاو «هتكرت نم هتوم دعب ىدؤي ال اذهو «لعف درحب اهنأل ؛اعيمج ةنطابلاو ةرهاظلا لاومألا يف

 (حتف «ئيع) . .انيد نوكت الف «ةدابع يه لب «رخآ غشا نع الدب ةاكزلا سيلو ءانيد ن کف ااو

 اه دارملاو ءرخآلا بئاون يأ [(صلختسم «ييع) .ناسنإلا بيصت يلا ةلزانلا يهو ةبئان عمج] :هبئاون نمض وأ
 «ىراسألا ءادفو شيلا زيهجتل فظوملا لاملاو «كرتشملا رهنلا يركو سارحلا ةرجأك قحب ناسنإلا بيصت ام

 وه فنصملا دارم ناك نإف «قح ريغب ةملظلا هذحأي اننامز يف ىلا تايابحلاك قحب سيل ام بئاونلاب ديرأ :ليقو

 زوجي ال :ليقف «خياشملا فالتحا هيفف يناثلا هدارم ناك نإو ءنومضم بحاو هنأل ؛فالح الب ةلافكلا تزاج لوألا
 امنأ :امب ةلافكلا مدع هحوو ءاهقوف لب نويدلا رئاس لثم ةبلاطملا يف اهنأل ؛ىوتفلا هيلعو ءزوجي :ليقو ءامب ةلافكلا

 (ةياقن «حتف «نيع).هيلع ءيش الو ءاعرش ليصألا ىلع ام ةبلاطملا مازتلال تعرش
 يه ةمسقلا نأل ؛بئاونلا نم دحاولا باصأ ام يهو [(نيع) .ةبئانلا نم هبيصن هنع نمض وأ يأ | :هتمسق وأ

 = مامإلا هفظوي امنإو «بتارب تسيل بئاونلاو ءابتار نوكي ام ةمسقلا نأ ريغ اهنيعب بئاونلا يه :ليقو «بيصنلا



 ةقرفتملا لئاسملا ۳۹۱ ةلافكلا باتك

 ةلاح يه ا ياا
 لحجر ركنأف 5 ؤم مهرد

 ذحخأي «تقحُتساف ,كردلاب نحر هل لفكو قمأ ىرتشا نمو ,نماضلل لوقلاف

 عئابلا ىلع نمشلاب هل ىضقي ىتح يفكلا يرتشملا
 كردلا نامضب

 «هبحاص نيبو هنيب ةمسقلا نم نيكيرشلا دحأ عنتمب نأ اهانعم :ليقو «ءيش لاملا تيب يف نكي مل اذإ ةجاحلا دنع =

 عع. هنأل ؛مسا ةمسقلاو «هبحاص مسق نيكيرشلا دحأ عنتما مث ءامستقا اذإ اهانعم :ليقو ؛ةبجاو اهنأل ؛ام ناسنإ نمضيف

 عم وأ «مسا اضيأ يهو «ةفظوملا ةبئانلا نعم. وأ (۲۸:رمقلا) هتي ا ا هش وإف :ىلاعت هلوق يف امك بيصنلا

 ١١۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .نومضم ريغ لعفلا ردصمو ردصم ةمسقلا نأ دري الف مسا اضيأ يهو ماسقلا ةرحأ

 (ييع) .نمض نمو :هلوق باوح وهو «نهرلا اذهو نامضلا اذه يأ :حص
 [(ييع «ط) .ةياورلا رهاظ يف رقملا وهو] :نماضلل لوقلاف (ييع) .نكلو تقدص :هل رقملا وهو رحآلا :لاقف
 لوقلاف ءركنم وهو «لاحلا يف ةبلاطملا هيلع يعدي هل رقملاو ءرهشلا دعب ةبلاطملا قتح توبثب هل رقأ هنأل ؛رقملا وهو

 لوق هيف لوقلا نوكي ثيح لحألا يف هبذكو «نيدلا يف هل رقملا هقدصف «لحؤملا نيدلاب رقأ اذإ ام فالخب «هلوق

 0 :يعفاشلا دنعو «ةنيب الب هلوق لبقي الف «لحألا وهو «هسفنل اقح ىعدا مث «نيدب رقأ رقملا نأل ؛هل رقما

 رقأ اذإف «لحؤمو لاح :ناعون نيدلا نألو ؛رقملل لوقلا فاصوألا يفو ءامهيف فصو لحألا نأل ؛امهيف رقملل

 ضراع نيدلا يف لحألا نأل ؛رابتعالا داسفب بيحأو «ةلافكلاب ارابتعا هلوق لوقلاف نيعونلا دحأب رقأ دقف لحؤملاب

 هل رقملل لوقلا :فسوي نب ميهاربإو فسوي وبأ لاقو «ضراوعلا ركني نمل لوقلا ناكف طرشب الإ تبثي ال بح
 بيحأ امب بيحأو «نيدلاب رارقإلاب ارابتعا ةجحب الإ قدصي الف «هريخأت ىعدا مث «قحب هل رقأ دق رقملا نأل ؛امهيف
 (نيع) .قحتسملا روهظ دنع نمثلا نمضي نأ وهو :كردلاب لجر (حتف) ٠١8/7[ :قئاقحلا زمر] .يعفاشلا هب
 وهو «قاقحتسالاب يرتشملا كلم نع عيبملا جورح دنع نمثلا نامض وه كردلاب ةلافكلا نأل :خإ ىضقي ىتح

 خسفني ال قاقحتسالا درجعو «يرتشملا ىلع نمثلا درب عئابلا ىلع مكحيو «عيبلا خسفي مل ام هكلم نع جرخمي مل
 ولو زاج خسفلا لبق عيبلا قحتسملا زاحأ ول اذهو ءليفكلا ىلع بجي الف «نمثلا در ليصألا ىلع بجي ملف عيبلا
 .هكلم نع جرخي لو «عئابلا ىلع نمثلا در بجي مل ضقتني مل اذإف «زاج امل ًاضقتنم ناك ولو «هضبق دعب

 درجم هيلع هب عجري اذه ىلعف «هلثم :فسوي يبأ نعو «قاقحتسالا درجمب ضقتني عيبلا نأ :ةفينح يبأ نعو

 بسنلا ىوعدك لطبملا امأو «لقانلا قاقحتسالا يف اذهو ٠١۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .قحتسملل ةمألاب ءاضقلا

 ديقو «هنع لوفكملا ىلع نمثلاب ضقي مل نإو ليفكلا ىلع عحري ادجسم تناك اأو فقولا ىوعدو
 يف ىب ول هنأل ؛نمشلاب ديقو «هب ليفكلا ذحأي مل «بيع وأ طرش وأ ةيؤر رايخب عيبلا خسفنا ول هنأل ؛قاقحتسالاب
 (حتف) .طقف عئابلا ىلع امب عحري امثإو ءانبلا ةميقب ليفكلا ىلع عحري ال ضرألا
 (ط) .رهاظلا ىلع عيبلا ضقتني ال قاقحتسالا درجم نأل :عئابلا ىلع



 هنعو دبعلاو نيلجرلا ةلافك باب ۳۹۲ ةلافكلا باتك

 هنعو دبعلاو نيلجأرلا ةلافك باب
Eرا و ا مكي ذاب  

 داز نإف هکیرش ىلع عجري مل اهدحأ اث امف «هبحاص نع لفك کو ءامهيلع ید
 امههدحأ هادأ ام هادأ ام فصنب نينويدملا نيتثالا دحأ ءيش لكف ي 1 امهنم دحاو لك يأ

 ىذا امف «هبحاص نع لك لفكو ا راو حملا ىلع
 يدؤملا

 هرخأف ءاعبط دحاولا دعب نينثالا نأ امل ؛نينثالا ةلافك ركذ دحاولا ةلافك ركذ نم غرف امل :نيلجرلا ةلافك باب

 رخآلا لفكي نأب دبعلا نع يأ :هنعو (حتف «نئيع) .بكرملا نم درفملا ةلزنمب هنألو ؛عبطلا عضولا بسانيل ًاعضو
 افلتخا ولف ءاببسو ةفص نانيدلا ىوتسا ام ديقم وهو «هبحاص نع نيع نإو يأ :خلإ عجري مل (نييع) .دبعلا نع
 هسكع قو «هيلع هب عجريو «هکیرش نع هنييعت حصي ءالاح هبحاص ىلع امو الحؤم هيلع ام ناك نأب ةفص

 فلتخا ولو «لحألا لولح لبق ليصألا ىلع عوجرلا هل سيل ءالجؤم ًانيد لجع اذإ ليفكلا نأل ؛عحري ال
 نأ ةدكيرش: نع دولا نييغت حضي هنإق بيم نف رخآلا"نلغامو ءاضرق اهدحا ىلع اع نوكي نأ وش اه
 (حتف) .وغل دحاولا سنجلا يفو «ةربتعم نيفلتخملا نيسنجلا يق ةينلا

 هيلع ام ىلإ فرصني هيدؤي امف ءرحآلا فصنلا ين ليفكو «فصنلا يف ليصأ امهنم دحاو لك نأل :لإ داز نإف

 ناثلاو «ةبلاطمو نيد لوألا نأل ؛ةلافكلا قيرطب هيلع ام نيبو ةلاصألا قيرطب هيلع ام نيب ةضراعم ال ذإ ؛ةلاصأ

 ول هنألو ؛ةلافكلا وهو «يناثلا ببس نم ىوقأ وهو ءءارشلا وه لوألا ببس نألو ؛لوألا ضراعي الف طقف ةبلاطم
 ةياغ ءئييع) .رودلا ىلإ يدؤيف هئادأك هبئان ءادأ نأل ؛هيلع عجبي نأ هبحاصلف «هبحاص نع فصنلا يف عحر

 عيمجي لك لفك نأب بقاعتلا ىلع فلألا اذمب امهنم دحاو لك لفكو ءالثم فلأب يأ :الفك نإو (حتف «يشاوحلا
 (يشح) .هللا ءاش نإ الصفم أيس امك اعم نيدلا عيمجبو «فصنلاب لك ةلافك نع هب زرتحاو «ًادرفنم فلألا

 (ئيع) .دارفنالا ىلع نيدلا عيمجب امهنم دحاو لك «نالحر هنع لفكو نيد لحر ىلع ناك نأب :لجر نع

 ليفكلا نع ةلافكلاف «ةلافكلاب همزل ام. :هبحاص نع (ندعم) .لاملا لكب نيليفكلا نم دحاو لك يأ :لك لفكو

 ليصألا ىلع ناعجري مث [(ييع) .اهدحأ ىدأ يذلاف يأ ] :لإ ىدأ امف (ييع) .ليصألا نع زوجت امك ةزئاح

 اعئاش ىدؤملا نوكيف «ةلافك دحاو لكل ذإ ؛ضعبلا ىلع ضعبلل حيحرت الف «نايوتسم امهيلع ام نأل ؛ءاش نإ

 عيمجلاب لفك هنأل ؛ليصألا ىلع لكلاب عجر ءاش نإ وأ ءاريثك وأ ناك اليلق هكيرش ىلع هفصنب عجریف ءامهنيب
 هبحاص نع امهنم دحاو لك لفك مث «بقاعتلا ىلع نيدلا عيمجب ليصألا نع امهنم دحاو لك لفكت اذإ اذهو «هرمأب
 يف ىلوألا ةلأسملاك يهف «هبحاص نع امهنم دحاو لك لفكت مث ءفصنلاب امهنم دحاو لك لفك اذإ امأو ؛عيمجلاب

 هيلع ابحاو ناك لاملا فصن نإف «تفلتحا دق نامضلا ةهج نأل ؛ىدأ ام هكيرش ىلع عحري ال يح «حيحصلا

 = ام ىلوألا ةلأسملا ةلزنمب اذه لزنف «ةيناثلا ةلافكلا مكحب هيلع ابجاو ناك رخآلا فصنلاو ةطساو ريغب هنامض مكحب



 هنعو دبعلاو نيلجرلا ةلافك باب ۳4۳ ةلافكلا باتك

 | لح يأ 00

 كب ءاش ايأ 5 لخأ نيد امهيلعو تاضوافملا 0 2 ,هلكب رخآلا ذحأ

 ةذحاوملا نم دملاب

 لحم نيلحرلا ةلافك يف انيب امل < 7
|” 

 1 و ا ا ا ا ورا ا ماما نو ا ا سن و م
 نيدبعلا يذلاف يأ  نيدبعلا نم دحاو لك يأ

 نيدلا نأل ؛هبحاص نع امهنم لك لفك مث ءعم نيدلا عيمجب ليصألا نع الفكت ول اذكو «فصنلا ىلع دزي مل -
 ليصألا نع امهنم دحاو لك لفك ول اذكو «عيمجلاب ليصألا نع ًاليفك نوكي الو «نيفصن امهيلع مسقني
 (حتف ءئيع) .فصنلاب هبحاص نع امهنم دحاو لك لفك مث ءًبقاعتم عيمجلاب
 لك لفكر لبر نع دمع Sa :اهدحأ بلاطلا (نيع) .لكلاب عجر ءاش نإو يأ :لكلاب وأ

 لاملا يقبف «ليصألا ةءارب بجوي ال ليفكلا ءاربإ نأل ؛لاملا لكب يأ :هلكب (ندعم) .هبحاص نع امهنم دحاو

 (ييع) .هذحأيف هلكب هنع ليفك رحآلاو ليصألا ىلع هلك
 نأل ؛نيضوافملاب ديق [(نيع ءط) .اهاكيرش قرتفاو ةضوافملا ةكرش تحخسف ول يأ ] :ناضوافملا قرتفا ولو

 مزل ءرخآلا ركنأو نيدب امهدحأ رقأ ولو .هصخي امم الإ امهدحأ ميرغلا ذحاؤي مل «نيد ةمثو اقرتفا ول نانعلا يكيرش

 ةضوافملا نيب قرفلا هجوو ءركنملا ىلع ءىش الو «هفصن همزل ءهايلوت امهأ رقأ نإو الوت دق ناك نإ هلك رقم
 (حتف) .قبس امك نانعلا يكيرش فالخب ءرخآلا نع امهنم لك ةلافك نمضتت ةضوافملا ةك رش نأ :نانعلاو

 نم لدب نيونتلاف «نيضوافملا يأ يأ :ءاش اأ (ييع) .نيد نيكيرشلا ىلع ناك اذإ اميف نئادلا يأ :ميرغلا ذخأ

 اذهو :خلإ ىدأ امف (ندعم«ط) .ةنس ىلإ فلأ ىلع امكتبتاك :لاق نأب :ةدحاو ةباتك (ندعم«ط) .ةفاضإلا

 امهنم دخاو لك و ةةباكلا لدي ةلافكلاو «بتاكملا ةلاقك هيف .نأل :؛رؤجي ال نأ سابقلاو ءاناسحتسا نوح دقعلا
 امهنم دحاو لك لعجي نأب ةحصلا لمتحي دقعلا اذه نأ :ناسحتسالا هجو «ىلوأ عامتحالا دنعف «لطاب هدارفناب

 نع فلأب اليفك لعجيو ءامهنم دحاو لك ءادأب اقلعم امهقتع نوكيو «هيلع فلألا بوجو قح يف ًاليصأ
 .اهيلع لمحي نأ يغبنيف دقعلا اذه ةحص نكمأ اذإو «هبحاص

 لاملا عيمج ىدأ امهيأف «ةلافكلا مكحب ال ةلاصألا مكحب لاملا عيمجب امهنم 35 ىلوملا بلاطيف نامضلا حصيو

 لاملا ماسقنال ؛هبحاص قح يف ليفك امهنم دحاو لك نكل «بتاكملا دلو يف امك هل اعبت رخآلا قتعو «قتع
 لكلا يف ًاليصأ امهنم لك ناكف «ةزئاج ةلاصأ هيلع امي بتاكملا ةلافكو «ةلاصأ هيلع ام ةلافك تراصف ءامهيلع

 نوكت نح ءاهردقب ردقتيف «يرورض هنأل ؛هبحاص قح يف الإ ةلافكلا رهظت الو «لكلاب هبحاص نع ًاليفك

 ءلدبلا لك نع عقو ايش امهدحأ ىدأ اذإف «ةلافكلا مكحب ال ةلاصألا مكحب لاملا عيمجب دحاو لك ىلوملا ةبلاطم

 - .هيلع هب عحريف [بوحولاو ةباتكلا نيعأ ةلعلا يف] امهئاوتسال ؛هبحاص نع كلذ فصن عقيف



 هنعو دبعلاو نيلجرلا ةلافك باب مو ةلافكلا باتك

 e RIE EES .هقتعي من نم ةصحب ءاش يأ ذحآ امهدحأ روح ولو .هفصنب عحر
 نيدبعلا يأ يدؤملا

 ةلطاب رحآلا نع امهنم لك ةلافكف «دقعب دحاو لك نيدقعب امهبتاك اذإ هنأل ؛"ةدحاو ةباتك" :هلوقب ديق مث =

 ىلإ ةحاح الف «هسفن يف حيحص وهو «ةدح ىلع لاملا ءادأب قلعت امهنم دحاو لك قتع نأل ؛اناسحتساو اسايق

 دحاو لك نأ :همكحف ءاذه ىلع دزي ملو «فلأ ىلع ةدحاو ةباتك امهبتاك ولو «قيرطلا نم ركذ امي هحيحصت

 يف ادر ازجع نإو ءاقتع ايدأ نإ امُهنأ ىلع ةدحاو ةباتك امهبتاك ولو «هتصح ءادأب قتعيو «هتصح همزلي امهنم

 امهدحأ قتعي نح «يناثلا لصفلا لثم اذه باوح :رفز دنعف «هبحاص نع امهنم دحاو لك ةلافك ركذي ملو «قرلا

 .ىلوملا طرشل ةاعارم ىلوملا ىلإ لاملا لك ءادأب الإ امهنم دحاو قتعي ال يأ ءلوألا لصفلاك :اندنعو «هتصح ءادأب

 (ةيانع «حتف) ”/١١١[ :قئاقحلا زمر]
 لبق نيدبعلا دحأ ىلوملا ررح ول يأ :خلإ ررح ولو (يع) .اناحتسا هبحاص ىلع ىدأ ام فصنب يأ :هفصنب
 قتعملا ئربو «هكلم قتعلا ةفداصمل ؛قتعلا حصو «هقتعي مل نم ةصحب ءاش امهيأ ذحأ «ةروصلا هذه يف لدبلا ءادأ

 فصنلا ىقبيو «فصنلا طقسيف «ةليسو قبي ملو «قتعلا ىلإ ةليسو نوكيل الإ لاملاب يضر ام هنأل ؛فصنلا نع

 الايتحا امهنم لك ىلع لعج اذإو «ةرورض امهيلع عزويف ءامهتقرب لباقم ةقيقحلا يف لاملا نأل ؛رخآلا ىلع

 ربتعاف «ةرورضلا ىفتناو «هنع ئغتسا قتعأ اذإو ءاهعضوم ريغ يف ىدعتي ال ايرورض ناكف «نامضلا حيحصتل
 ءاش نإف ءءاش امهيأ نم ىلوملا هذخأي يقب امو طقس قتعملا ةصح لباق امف ءامهيلع مسقنيف ءامهتبقرب ًالباقم

 ؛ليفك هنأل ؛ىدأ ام هبحاص ىلع وه عحر قتعملا ذخأ نإف «ةلاصألاب هبحاص ذخأ ءاش نإو «ةلافكلاب قتعملا ذخأ

 هنأل ؛قتعملا ىلع دبعلا اذه عجري ال «قتعي مل يذلا رحآلا دبعلا ىلوملا ذخآ نإو «هيلع هب عجريف «هرمأب هنع هادأو
 .ىدأ اذإ دحأ ىلع عحري الف «ليصأ

 دزي مل ام عوحرلا حصي ال نأ بجيف هضعب امهنم دحاو لك ىلع ناك امهتبقرب الباقم ناك اذإ لاملا نأب ضروعو

 قيرفت نع زرحتلل وه امنإ ىدأ ام فصنب عوحرلا نأب بيجأو ءرم امك رودلا مزلي المل فصنلا ىلع ىدوؤملا

 اذإ بتاكملا نأل ؛قتعو هبيصن نع هءادأب ئرب صوصخلا ىلع يدؤملا نع عقو ول ىدؤملا نأل ؛ىلوملا ىلع ةقفصلا
 رارضإ صيصختلا يف ناكف «اعيمج اقتعيو اعيمج ايدؤي نأ امهيلع طرش ىلوملاو «قتع ةباتكلا لدب نم هيلع ام ىدأ

 .اعيمج امهنع ىدوملا انعقوأف «ةفصلا قيرفتب ىلوملل
 يف ءاقبلا ةلاح يف ةلافكلا تزاح :تلق ءزوحي ال ةباتكلا لدبب ةلافكلاو هنع اليفك قتعملا نوكي فيك :تلق نإف

 هيف ةلافكلا ردقو «ةلاصأ هيلع ابحاو ةباتكلا ناك امنإو «طقف اليفك ءادتبالا يف نكي ملف «هيلع لاملا لك نإف ؛ءادتبالا

 ريدقت نكمي الف هئانغتسال هيلع لدبلا باجيإ نكمي ال قتعلا دعبو «هبحاص نم ءادألا حيحصتل الايتحا هبحاص قح يف

 طرشو لدبلا ءادأ لبق امهبتاك اذإ اميف نيدبعلا دحأ يأ :امهدحأ (ةيانع «حتف «ْييع) .ًاليفك ىقبيف هيف ةلاصألا
 .ةلاصألاب هبحاص ذأ ءاش نإو ةلافكلاب قتعملا ذحأ ءاش نإف :هقتعي مل .هبحاص نع امهنم دحاو لك ةلافك



 هنعو دبعلاو نيلجرلا ةلافك باب مومو ةلافكلا باتك

 الاي هيه نف رز .ال رخآلا 0 نإو «هبحاص ىلع عحر قتلا ذخآ نإف
 قتعملا دبعلا يأ ؛

 aA a إو «لاح وهف .هقتع دعب هب لخؤي
 دبعلاب يأ لحر

 TT لاه كيف ىلع ىعدا ولو ,هتميق نمض هل هنأ يعدملا نهربف ,دبعلا تامف
 صخش دبعلا ةميق ليفكلا ةنيبلا ماقأ يأ

 هرمأب هنع هادأو ليفك هنأل ؛ىدأ ام, :هبحاص ىلع (نيع) .هقتعأ يذلا دبعلا وهو ءاتلا حتفب :قتعملا ذخأ

 ليصأ هنأل ؛هبحاص ىلع عحري ال يأ :ال (نييع) .قتعي مل يذلا رخآلا دبعلا :رخآلا (ئييع) .هيلع هب عجريف

 دعب لاملا كلذب دبعلا ذخوي يلا لاومألا نم يأ "الام" ةفص :هب ذخؤي (نيع) .ىدأ اذإ دحأ ىلع عحجري الف

 وأ ةهبش نع ءطولاب وأ ضارقتسالاب وأ رارقإلاب همزل يذلا لاملاك دبعلا قتع دعب يأ :هقتع دعب (نيع) .قتعلا

 (ييع) .ةعيدو كالهتسا
 دعب دبعلا اذه هب بلاطي يذلا لاملا دبع نع نمض نم يأ [(يع) .لاحلا يف ليفكلا مزلي نعي] :لاح وهف

 ءالاح هب ليفكلا ذخؤي ءروجحم وهو هعاب وأ ,ناسنإ هضرقأ وأ «هديس هبذكو «لام كالهتساب دبعلا رقأ نأب هقتع

 ةيلاطلا نا هلا عمق لوقو يملا درول علا لغ لاح قانا نال لاح رع وأ اخ ليفكلا تي لز
 سلفم وأ بئاغ نع لفك ول امك راصف ءرسعم ريغ ليفكلاو «هالومل هدي يف امو هنأل ؛هترسعل هنع ترخأت
 .ةرسيملا ىلإ ارخأتم ليصألا قح يف ناك نإو «لاحلا يف هب ليفكلا ذحؤيو «حصت اههإف «ماللا ديدشتب

 هبلاطي نأ بلاطملل سيلو «نيدب ةبلاطملا مزتلا هنأل ؛الاح ليفكلا مزلي ال ثيح لحوم نيدب لفك اذإ ام فالخب
 ؛قتعلا دعب هب ذحؤي هنوكب لاملا ديقو .هرمأب ناك نإ قتعلا دعب هب عحري ىدأ اذإ مث «لاحلا يف لحؤملا نيدلاب

 نيدب لفك ولو «ىلوملا نذإب ةراحتلاب همزل امو نياعملا كالهتسالا نيدك ىلوألاب لاحلل ذخؤي ام مكح هنم مهفيل
 ميلستب ديسلا بلاطيف «قتعلا ىلإ لحؤم ريغ نيد هنأل ؛ىدأ اذإ قتعلا لبق عجري نأ يغبنيف «نياعملا كالهتسالا

 (ندعم) .ديلا يذ ىلع هتاذ يأ :خلإ ةبقر (حتف ءئيع) .هنع ءاضقلا وأ هتبقر
 ةمث نكي مل ولف «يعدملا قيدصتب وأ ءديلا يذ ناهربب هتوم تبث يأ [(ييع) .يعدملا ىلإ ميلستلا لبق] :دبعلا تامف
 اذكو «ةميقلا انمض سبحلا لاط نإف «ليفكلاو وه سبحي لب «تام هنأ ديلا يذ لوق لبقي مل «قيدصت الو ناهرب

 ایش نمضي م «هلوكنب وأ ديلا يذ رارقإب هكلم تبث ول هنأل ؛ناهربلاب ديق "يعدملا نهربف" :هلوقو «ةدوححملا ةعيدولا

 ليفكلا نأل :هتميق نمض (حتف) .ليفكلا قح يف ةجح ربتعي ال ليصألا رارقإ نأل ؛ليصألا رقأ ام. ليفكلا رقأ اذإ الإ

 «ةزئاج اهسفنب ةنومضملا نايعألاب ةلافكلاو ءديلا يذ ىلع دبعلا بصغ يعدي يعدملاو «دبعلا ةبقر ميلستب لفكت

 تذحأ :لاق ناب :الام (حتف) ١١١/7[ :قئاقحلا زمر] .اهتميق هيلع بجي كله اذإف ءدبعلا در ليفكلا ىلع بجيف

 (نيع) .هتكلهتسا وأ بصغلاب اذك نم



 هنعو دبعلاو نيلجرلا ةلافك باب ۳۹٦ ةلافكلا باتك

 «هرمأب هدیس نع دبع لفك ولو ‹ليفكلا ئرب «دبعلا تامف «لجر هسفنب لفكو
 كلام نع يأ يعدملا ىلإ ميلستلا لبق
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 .رخآلا ىلع ٌدحاو حري م «هقتع دعب هاذأو «هنع هديس لفك وأ «هاداف قتعف

 اعيمج نيتلأسملا باوج دبعلا قتع دبعلا نع دبعلا كلام يأ هب لوفككملا لاملا يأ دبعلا

 ةءارب بحوت هتءاربو «هتوع. ئرب دبعلا نأل] :ليفكلا ئرب (ط) .نيد دبعلا ىلع سيلو دبعلا سفنب يأ :هسفنب
 توعو ءادبع وأ ارح هسفنب لوفكملا ناك اذإ امنيب توافتت ال سفنلاب ةلافكلا نأل [(ئيع) .رحلا يف امك ليفكلا

 انتدافتسالف لوألا: نبأ «تاترزكم.قيلاسملا ناه نأ ملعاو: .ارخ تاك "ول امك ليصألا ارل ليلا اريد دبعلا

 هيف قرف الو «بولطملا توم لطبت سفنلاب ةلافكلا نأ نم همدق املف ؛ةيناثلا امأو «"ابوصغمو" :رم اميف هلوق نم

 «ةكرش وأ ةراحإب هدي يف نوكي نأ لمتحي انهو «ققحم كانه بصغلا نأل ؛راركت ال :انخيش لاقو ءدبعلاو رحلا نيب
 (ةيانع «حتف) .رحلاو دبعلا نيب قرفلا مدعب ًاناذيإ اه حرص «نمضيف لام دبعلا سفن نأ مهوت عفدلو

 دبعلا ىلع ناك لاح يف ةلافكلا تناك نإف ءال وأ قرغتسم نيد دبعلا ىلع نوكي نأ امإ ولخي ال :خلإ لفك ولو

 هيلع نكي مل نإو «ذئنيح هنهر زوجي ال امك ءءامرغلا قح لاطبإ نمضتي هنأل ؛ةلافكلا حصت مل «قرغتسم نيد

 ىلوملا لفك اذإو ءنهرلاب وأ نيدلاب اهلعجي نأ هلف «هالومل هتيلام نأل ؛ىلوملا رمأب تناك اذإ ةلافكلا تحص نيد

 ةلافكلا تحص اذإف «نويدم ريغ وأ ذبعلا ناك انويدم «لاملاب وأ سفنلاب تناك ءاوس «ةحيحص ىهف دبع نع
 امأ «هبحاص ىلع امهنم دحاو عجري مل «هقتع دعب لوفكملا لاملا ىلوملا ىدأ وأ «هقتع دعب هب لفك امم دبعلا ىدأو

 .ًائيش ىلوملا ىلع عوحرلا قحتسي ال هنألف ؛دبعلا
 بجوملا ققحتل ؛هرمأب ةلافكلا تناكو «ةيرحلا دعب هنع ىدأ اذإ هبحاص ىلع امهنم دحاو لك عحري :رفز لاقو

 تعقو ةلافكلا نأ :انلو «لاز دقو هيف قرلا مكحوه عناملاو «هرمأب ةلافكلا مكحب ةيرحلا دعب ءادألا وهو «عوحرلل

 لحجر نع لفك نمك كلذ دعب ةبجوم بلقنت الف ءانيد رخآلا ىلع قحتسي ال امهدحأ نأل ؛عوجرلل ةبجوم ريغ
 دبعلا قتعأ اذإ نهارلا تلق نإف .اذه اذكف «عوحرلل ةبحوم بلقنت ال اف ءزاجأف «هغلب مث ,هنع لوفكملا رمأ ريغب

 نامز نإ :انلق ؟انه عحري مل ملف «هديس ىلع هب عحري مث «نيدلا كلذ ف ىعسي دبعلا نإف رسعم وهو نوهرملا
 هدبع نع ىلوملا ةلافك ةدئاف مث ءارح ناك نهرلا ىفو ادبع ناك هيفو «ةلافكلا نامز وه انه نيدلا باجيتسا

 (ةيانع «حتف «ئييع) .هتبقرب هقلعت هالوم نع دبعلا ةلافك ةدئافو «هلاومأ رئاس نم نيدلا ءافيإب هتبلاطم بوحو

 (ييع) .هب لوفكملا لاملا دبسلا ىدأ يأ جا هادأ (ندعم) .نيد دبعلا ىلع نكي ملو ديسلا رمأب يأ :هرمأب

 (ييع) .دبعلاو ىلوملا نم دحاو لك يأ :لإ دحاو



 ةلاوحلا ماكحأ ۳4۷ ةلاوحلا باتك

 ةلاوحلا باتك
 اهماكحأ نايب ف يأ

 هيلع لاتحاو لاتحملا ءاضرب نيعلا يف ال نيدلا يف حصتو ٍقمذ ىلإ ٍةَمذ نم نيدلا لقن : يه
 ةلاوحلا هيلع لاحملا ةمذ ليحمل ةمذ نم ًاعرش هلاوحلا

 لك يف نأ امهنيب ةبسانملا [(ييع) .ةلاحإلا ئيعمب مسا يهو لقنلاو ليوحتلا :ةغللا يف يه] :ةلاوحلا باتك
 اههدحأ بجومم طرتشا اذإ رخآلل امهنم دحاو لك ةراعتسا زاج اذهلو «ليصألا ىلع ام مازتلا امهنم دحاو

 ءاهنمضتي ام اذكف «ةلافكلا ضيقن ةءاربلاو ءليصألا ةءارب نمضتت األ ؛ةلاوحلا رحأ هنكل «هركذ دنع رخآلل

 ملكتملاف ءلحرلا كلذ ىلع هب ديز لاتحاف «لحر ىلع يلع هل ام اديز تلحأ :لاقي «ةلاحإلا ئعع. مسا يهو

 لاقيو «هيلع لاتحم ةلاوحلا لبق يذلا لحرلاو ءهب لاتحم لاملاو «نئادلا وهو لاتحمو لاحم ديزو «ليحم نويدملا

 (ةيافك ,نيكسم) .ليوح :لاتحملل
 لاق :لاق ةريره يبأ نع دواد وبأ ىور امف :لقنلا امأ «لقعلاو لقنلا هيلع لديف «ةلاوحلا زاوج امأ :خلإ حصتو

 «يحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ؛"عبتيلف ءيلم ىلع مكدحأ عبتأ اذإو «ملظ ٍنغلا لطم" : هللا لوسر

 نع ًارومأم نوكي ال عورشم ريغ ببسب عابتالاو «عابتالاب رمأ ؛لتحيلف ءيلم ىلع مكدحأ ليحأ اذإ :هانعمو
 زاوحلا بجوي كلذو ءرهاظ وهو «همزتلا ام ءافيإ ىلع رداق هنألف ؛لقعلا امأو ءاهزاوج ىلع لدف «عراشلا

 .قوقحلاب حصت ال اذكو ؛لوهحملب حصت الف ءامولعم نيدلا نوكي نأ دبالو «نيدلا يف حصتو
 ؛رهاوجلا مكح امه ةيعرشلا ماكحألا :تلق ؟لقنلا لبقي فيكف ضرع وهو ةمذلا يف تباث فصو نيدلا :تلق نإف

 ىلإ هقح لاقتنا اهيف نأل ؛نئادلا ءاضرب حصت يأ "لاتحملا ءاضرب" :هلوقو «ةرشابملا دعب اهءاقبب مكح عرشلا نأل

 «نيدلا مازتلا اهنأل ؛ةلاوح لا لبقي يذلا ءاضرب حصتو يأ "هيلع لاتحماو" :هلوقو «ةتوافتم ممذلاو «ىرحأ ةمذ

 دنعو ءرسعمو رسوم نيب ام ءاضتقالا يف نوتوافتي سانلا نأل ؛ليحملل ًانويدم ناك ولو «همازتلاب الإ موزل الو
 خيشلا ركذي ملو ءال الإو «هاضر طرش اودع ناك ول :كلام دنعو «هاضر طرتشي ال :ةياورلا يف دمحأو يعفاشلا
 لاتحلا نأل ؛عفن هل لب هيلع ررض ال هنأل ؛هئاضر نودب حصت ةلاوحلا نأل ؛نيدلا هيلع يذلا وهو «ليحما ءاضر

 .اضحم اعفن ناكف «ليحلا رمأب ةلاوحلا نكت مل اذإ ليحلا ىلع عحري ال نيدلا ىدأ اذإ هيلع

 تلاق هبو «ةلاوحلا يف لصألا وه ليحلا نأل ؛هيلع لاتحلاو ليحما ءاضرب حصتو :امهريغو "ةيادهلا"و "يرودقلا" يقو

 ىلعو «راتخملا وه فنصملا هيلع ىشم امو «نويدلا نم مهيلع ام ريغلا لمحت نم نوفنأي تآيهلا يوذ نأل ؛ةثالثلا

 .ليصألا ئربو «ةلاوحلا تحص «كلذب يضرق ىلع هلحأف ءاذك نالف ىلع كل نإ :بلاطلل دحأ لاق اذإ اذه

 مكح لقنلا اذهو يعرش فصو نيدلا نأل ؛نيدلا يف وهو لقنو ليوحت اهأل :نيدلا يف (ةيانع «حتف «ئيع)
 «يمكحلا لقنلاب لقتني الف يسح نيعلا نأل ؛نيعلا يف حصت ال يأ :نيعلا يف ال (ييع) .ةبلاطملا يف هرثأ رهظيف يعرش

 (ئيع) .خل ضرعتي مل اذهلف طرشب سيل نويدملا يأ ليحملا ءاضرو :هيلع لاتخماو (ييع) .يسحلا لقنلاب لب



 ةلاوحلا ماكحأ ۳۹۸ ةلاوحلا باتك

 نأ وهو ءىوتلاب لإ ليا ىلع لاتغا عج ري مو «نيدلا نم لوبقلاب ليا ئربو

 هب لاتحما كالمب نويدملا يأ ا نويدملا وهو

N RE O O O E O O ES EO فلحيو ,ةلاوحلا دحجي» 

 ىلع نئادلا عجري ال نعي «ةلاوحلا هيلع لاتحماو هل لاتحما لوبقب نيدلا نم نويدملا ئرب يأ ا ليخا ئربو

 قثوتلا هب دوصقملا نأل ؛أربي ال :نعم نب مساقلاو رفز لاقو «هنايب ءيجيس ام ىلع ىوتلاب الإ ادبأ ةريدلا

 ؛ةلاوحلاب ارابتعا اضيأ ةلافكلا يف اربي :ىليل يأ نبا لاقو «ةبلاطملا نم هل ناك ام طوقس يف رثؤت الف ةلافكلاك

 غارفب الإ ققحتي ال وهو «ليوحتلاو لقنلا ةلاوحلا نيعمف «ةيوغللا ناعملا قفو ىلع تبثت ةيعرشلا ماكحألا نأ :انلو

 اهبجوم نوكي نأ يضتقيف ءمضلا اهانعمف ةلافكلا امأو اي نق ل نمد نب تعا نه نذل نأل ؛ليصألا ةمذ

 .ليصألا ةءارب عم كلذ ققحتي الو «ةمذ ىلإ ةمذلا مض

 ءطقف ةبلاطملا نع أربي :دمحم لاقو «ةبلاطملاو نيدلا نع أربي :فسوي وبأ لاقف ءانركذ ام ىلع ةءاربلا يف اوفلتحا مث

 :فسوي وبأ لاق «نيدلا نم ليحملا لاتحلا أربأ اذإ :امهدحأ :نيعضوملا يف رهظت فالخلا ةرمثو «نيدلا نع أربي الو

 نهرلا درتسي نأ نهارلل ناك «لحر ىلع نيدلاب نمترملا لاحأ اذإ نهارلا نأ :يناثلاو حصي :دمحم لاقو «حصيال

 (حتف) [7١١/؟ :قئاقحلا زمرإ .هلحأ ول امك كلذ هل سيل :دمحم دنعو «نيدلا نم هأربأ ول امك «فسوي يبأ دنع

 يأ ليحا ئرب :هلوق ىلع فطع "عجري مو" «كالحلا :دمي دقو ىصحلا نزو ىلع ىوتلاو :خإ لاتحلا عجري ملو
 «هب لاتحما وهو هقح كلهي نأ الإ ءيشب ليحملا ىلع هنيدب لاتحلا عجري ملو ليحملا ئرب لوبقلاب ةلاوحلا تمت اذإ

 يف امك دوعي الف «تئربف «ةمذ ىلإ ةمذ نم لقتنا نيدلا نأل ؛هقح ىوت نإو «هيلع عحري ال :يعفاشلا لاقو

 ةلالدب هيلع لاتحملا ةهج نم نيدلا لوصو طرشب لقنلا اذه يضر امنإ لاتخما نأ :انلو .دمحأ لاق هبو ءءاربإلا

 ١١/7[ :قئاقحلا زمر] .ليحملا ةمذ ىلإ هقح دوعيف «ىوتلاب طرشلا اذه تاف دقو «لاحلا

 ؛ليحما ىلع هنيدب عوحرلا لاتحملل نإف «ةلاوحلا تحسف اذإ امأ «ةيقاب ةلاوحلا تناك اذإ ام ىلع لومحم وهو

 عيمج وأ فلأب لحجر ىلع بلاطلا نويدملا لاحأ اذإو «ىوتلابو اهخسفب يهتني امكح نإ : "عئادبلا" يف لاق اذهلو

 (ةيانع «حتف) .لوألا ئربو لوألل اضقن يناثلا راص ءأضيأ لبقو رخآ ىلع هقح عيمحب اضيأ هلاحأ مث «لبقو هقح

 (ييع) .ةفينح يبأ دنع نيرمألا دحأب ىوتلا يا :ىوتلاب الإ
 نأ ليحلا ىلع هيلع لاتحما ةبيغ يف لاتحما ىعدا ولو [(نييع) .نيرمألا لوأ وهو هيلع لاتحلا] :ةلاوحلا دجحي نأ

 هنإف «ليحما هقدص اذإ الإ هيلع دوهشملا ةبيغل ؛هاوعد حصت مل «كلذ ىلع نهربو فلحو اهدحح هيلع لاتحا

 ريغب وأ هرمأب هنع لفك ءاليفك كرت نإو ءاليفك كرتي ملو "ًاسلفم تومي وأ" :هلوقو «ناهرب ريغ نم هيلع عجري
 هكسمتل ؛ملعلا ىلع نيميلا عم بلاطلل لوقلاف ايلف نوم ف الا قلو ريغ هناك لإ وقل در ۷ فرق

 سالفإب مكاحلا مكحي نأ وهو «ىوتلل اثلاث اهجو نيهحولا نيذه ىلع نابحاصلا دازو «ةرسعلا وهو «لصألاب
 (حتف «ئيع) .ال :هدنعو «يضاقلا ءاضقب امهدنع ققحتي سالفإلا نأ ىلع ءانب اذهو «هتايح لاح هيلع لاحملا



 ةلاوحلا ماكحأ ۳۹۹ ةلاوحلا باتك

 لاقف «لاحأ امب ليحلا هيلع لاتحلا بلط نإف ءاسلفم تومي وأ «هيلع هل ةنيب الو
 ام لثم. يأ كلذ ىلع بلاطلل يأ

 :لاتحملل ليحما لاق نإو «نيّدلا لثم ليحنا نمض «كيلع يل نيدب تلحأ :ليحا
 هب لاحأ يذلا هيلع لاتحملل >> لب هلوق لبقي ل تباث نيد ببسب يأ

 ولو «ليحملل لوقلاف ؛كيلع يل نيدب ىئتلحأ لب ال :لاتحملا لاقف «يل هضبقتل َكُدلحأ
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 ل SELES 0-0 ا ,ةعيدو ديز دنع هل ام. لاحأ
 يذلا ءيشلاب يأ صخش

 .اليفك الو انيد الو انيع الام كرتي مل نأب ًاسلفم هنوك لاح يأ [(نييع) .نيرمألا يناث وهو هيلع لاتحلا] :اسلفم تومب
 نيدلا ءاضق وهو «هرارقإب ققحت دق عوجرلا ببس نأل :خلإ ليحلا نمض (ط) .هرمأب هنيد ءاضق ايعدم هب :لاحأ
 نيميلاو يعدملل ةنيبلا" :تلع هلوقل ؛نيميلا عم ركنملا لوق لوقلاو «ركنم وهو ءانيد هيلع يعدي ليحلا نأ الإ «هرمأب
 (حتف) .عامجإلاب اذهو «هنودب نوكت دق امنأل ؛نيدلاب رارقإب سيل ةلاوحلا لوبقو «ليحملل ةنيبلاف «"ركنأ نم ىلع
 ركني وهو «نيدلا هيلع يعدي لاتحمل نأل :ليحملل لوقلاف (ييع) .هضبق يف هلكو هنأ هب دارأ يل نيدلا يأ :يل
 ؛لاتحملل ًانيد هيلع نأب هنم ارارقإ اهيلع همادقإو ةلاوحلاب ليحلا نم رارقإلا نوكي الو «هنيمب عم ركنملل لوقلاو
 نأ زوجيف ليكولا ىلإ لكوملا نم فرصتلا لقن نم ةلاكولا يف امل ؛ازاحب ةلاكولا يعم. لمعتسي ةلاوحلا ظفل نأل
 (ةيانع «حتف ءْييع) .رهاظلل ةفلاخم عون كلذ يف نأل ؛هنيع عم نكل قدصيف كلذ اهظفل نم هدارم نوكي
 (ييع) .هعرغ اهب لاحأ مث ءالثم مهرد فلأ هدنع عدوأ نأب ةعيدو هنوك لاح يأ :ةعيدو
 ةديقم :نيعون ىلع ةلاوحلا نأ ملعا [(ييع) .زاوحلاب ىلوأ تناكف ميلستلا ىلع ردقأ هنأل ةلاوحلا يأ ] :تحص

 وأ «بصغلاك هيلع لاحم ا دي يف هل ىلا ةنومضم نيعب ةلاوحلا ليحملا ديقي نأ امهدحأ :نيعون ىلع ةديقملاف «ةقلطمو

 ىلع هل نيدب اهديقي ال نأ يهو :ةقلطملاو «هيلع لاحلا ىلع هل يذلا نيدلاب اهديقي نأ :يناثلاو «ةعيدولاك ةنامأب
 هل الو «نيد هيلع هل سيل لحر ىلع ليحي نأ وأ هدي ىف وأ هيلع كلذ هل ناك نإو .هدي يف هل نيعب الو «هيلع لاخلا

 اهنإف «ةلاح فلأب لحجر ىلع بلاطلا نويدملا ليحي نأ يه :ةلاح اف «ةلحؤمو ةلاح :نيعون ىلع يهو «نيع هدي يف
 ءليصألا ىلع ىلا ةفصلا ىلع لوحتيف «ليصألا نم نيدلا ليوحت ةلاوحلا نأل ؛كلذك هيلع لاحملا ىلع نوكت
 .هيلع لاحلا ىلع اذكف «ةلاح ليصألا ىلع تناك اهنأ ضرفلاو
 ءكلذك اهلبق هنأل ؛لحألا كلذب هيلع لاحملا ىلع ليحيف ءالحؤم ليصألا ىلع نيدلا نوكي نأ يه :ةلحؤملاو
 يلا نيعلاب ةديقملا ةلاوحلا هذه تحص «ةعيدو هنوك لاح ديز دنع هل ءيشب لحر لاحأ ولف ءاذه فرع اذإو

 لاتحملا ئرب ةعيدولا تكله اذإ يأ "تكله نإف" :هلوقو «ميلستلا ىلع ردقأ هنأل ؛ةعيدو هيلع لاحملا دي يف

 اربي ال ثيح بوصغملاب ةديقم تناك اذإ ام فالخب ءاهنم الإ ميلستلا همزلي مل ذإ ؛امب ةديقم ةلاوحلا نأل ؛هيلع

 قحتسا نأب فلخ ىلإ ال بوضغملا كله ول يح «تاوف الك فلخلا ىلإ تاوفلاو «ةميقلا هفلخت هنأل ؛كالهلاب

 (ةيانع «حتف «ئييع) .ةعيدولا لثم راص «ةنيبلاب
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 .جتافسلا هركو «ئرب تكله نإف

 (ييع) .هيلع لاتحلا وه يذلا ديز :ئرب (ط) .لاتحلا ىلإ اهيدؤي نأ لبق ةعيدولا يأ :تكله =

 جتافسلاو «ضرقلاب ديفتسا عفن عون اذهو «قيرطلا رطح طوقس ضرقملا هب دافتسا ضرق يهو :جتافسلا هركو

 ماكحإل اه ضرقلا اذه يمس «فوحب وأ مكحم ءيش وهو (هتفس بيرعت وهو ءءاتلا حتفو نيسلا مضب ةجتفس عمج

 .لاملا اهيف أبخيو ةفوحم اصعلا لعحجت امك «ةفوحملا ءايشألا يف مهاردلا عضوب هل هيبشت هنأل وأ «هرمأ

 نإ جتفسلا :"ىرغصلا ىواتفلا" فيو ,نمألا عضوم يف هيلع هّدريل تاوفلا هيلع فاح اذإ هلام ضرقي نأ :هتروصو

 .زاج اطورشم نكي م إو «دساف طرشلا اذه ضرقلاو مارح وهف ‹ضرقلا يف اطورشم ناك

 ‹طرش ريغب هضرقأ نإو «زوحي ال هنإف ءاذك دلب ىلإ اه هل بتكي نأ ىلع الام الحر ضرقأ لحر :"تاعقاولا" فو

 مث ق هيج لربنا لإ قيرطلا رطخ طاقسإ هب عفتني هنأل ؛ةهوركم راجتلا جتافسو را هناك نمل ننكو

 ٤/۲ ١١[ :قئاقحلا زمر] .سأب الف «ةجتفسلا بتكي

 ءاعفن رج ضرق نع ىم ك يبلا نأل ؛هركي اطورشم ناك اذإف عفن عون قيرطلا رطح طوقس نأ :لصاحلا

 :ليقو «نيدلا يف اضيأ ةلماعم اهنإف «ةلاوحلاو ةلافكلاك نويدلا يف هتلماعم نأ :ةلاوحلا باتك يف اذه ركذ هحوو

 (حتف «نييع) .ضرقتسملا ىلع عقوتملا رطخلا لاحأ هنإف ؛ةلاوحلا نعم يف هنأل ؛ةلاوحلا يف اذه دروأ اغنإ
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 E EET ءاضقلل لهأ ق قسافلاو ةداهشلل ّلهأ هله
 نيملسملا ىلع مكحلل يأ ءاضقلا لهأ 9

 ناك امل [(نيع) .تاعزانملا عطقو تاموصخلا لصف :عرشلا يفو ,ماكحالاو ناقتإلا :ةغللا يف وه] :ءاضقلا باتك

 رمأ هبو «تادابعلا لضفأ وهو مكحلا ءاضقلاب دارملاو ءاهعطقي اع اهبقعأ تاعيابملاو نويدلا يف عقت تاعزانملا رثكأ

 ىلع ةباحصلا عامجإل ؛قحلا لهأ نيب فالح الب ضرف مظعألا مامإلا بصنو ضرف يضاقلا بصنو «ي لك
 مدقت دعب نوكي نأ :مكحلا ةحص طرشو «ةماع ةيالو نع ردص مزلم لوق وه :لاقي نأ هفيرعت يف ىلوألاو «كلذ

 نأ طرتشي الو «ىفي هبو «حيحص داوسلاب ءاضقلاف «رصملا هل طرتشي الو .مصخ ىلع مصخ نم ةحيحص ىوعد

 قطنلاو ءرصبلاو عمسلاو «ةيرحلاو مالسإلاو «غولبلاو لقعلا :مكاحلا يف طرتشيو «يضاقلا دلب نم نايعادتملا نوكي

 (حتف «ئيع) .طقف ىوعدلا عامس نود مكحلا ىلوم نوكي نأو «فذقلا دح نع ةمالسلاو

 لك نأل [ (ئيع «ط) .الف ال نمو ايضاق حلص ادهاش حلص نم لكف «ةداهشلل لهأ وه نم يأ ] :خإ هلهأ
 ءمصخلا مزلي همكحب مكاحلاو ءمكحي نأ مكاحلا مزلي هتداهشب دهاشلاف «ريغلا ىلع ةيالولا هب تبثت امهنم دحاو

 ءلبقت ال ودعلا ةداهشك ةداهشلل حلصي ال نم ءاضقلل حصي ذإ ؛ًايلك سكعني الو ءايضاق حلص ًادهاش حلص نمف

 «تاوصألا نم يوقلا عمسي يذلا شرطألاو ىمعألاو دبعلاو «نونحلاو يبصلا ةيالو زوجي الف «حيحص هؤاضقو

 ٍ (حتف «ئييع) .شرطألا ءاضق زوجي :ليقو
 هنأل ؛الصأ هؤاضق حصي ال :ليقو [(ندعم) .ةريغص ىلع رصأ وأ ةريبك ىلع مدقأ يذلا ملسملا يأ ] :لإ قسافلاو

 :قئاقحلا زمرإ .نامزلا اذه يف ًاصوصخ هب ىفي نأ يغبنيو «يواحطلا رايتحاو ةئالثلا لوق وهو «هقسفل هيلع نمؤي ال

 هيلع ىرج ام ناك اذهلف انام قف اصرخ ءاضقلا باب دسنال اذه ربتعا ولو :[5537/9] "رهنلا" ىف لاق |(

 مكح يف امك هيف هتالابم ةلقل ؛نيدلا رمأ يف نمؤي ال هنأل ؛"دلقي نأ يغبني ال هنأ الإ" :هلوقو «حصألا وه فنصملا

 ةداهشلا طئارش نم تسيل ةلادعلا نأ ىلع ءانب اندنع زاج لبق ولو «هتداهش يضاقلا لبقي نأ يغبني ال هنإف ءةداهشلا

 .مهريغ يف ملسملا لاح رهاظ ىلإو «ةيريخلاب ¥ هللا لوسر مهل دهش نيذلا رصعلا كلذ لهأ ىلإ ارظن
 لاق مث ءءاقب قسفلاب لزعني الو «ديلقتلا حصي هنأ حصألاو ءءاضقلا قسافلا ديلقت يف تاياورلا فلتحا هنأ ملعا مث

 :يعفاشلا دنعو «لزعني ءراج م هنأ ديلقتلا يف طرش اذإ الإ خياشملا ةماع دنع لزعلا قحتسيو :"طيحملا" يف

 ىلع ةينبم ةنطلسلاو ةرامإلا نأل ؛فالح الب قسفلاب لزعني الو «قسفلا عم ًامامإ ريصي مامإلاو ؛قسفلاب لزعني
 لزعني :"سانحألا" يقو «هئاضق ىلع وهف «بات مث يضاقلا قسف ول :دمحم لاق :"ماشه رداون" يقو «ةبلغلاو رهقلا

 مث ءلدع وهو ثكم 0 0 ل بادآ" 0 «هقسفب ةفيلخلا ارح 0 «هقسفب
 wo و ھ
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 قسفف غ يضاقلا ناک ولو ,دلقي نأ غبت ب ال هنأ الإ ,ةداهشلل لهأ وه امك

 لل يآ ا
 ET «ةوشرلاب اسقا لح أ و «لزعلا ( قحتسيو .لرعني هل «ةوشرلا اغا

 ةوشرلا ءاطعإب اقدهع يأ لجر يأ

 ءانامز سانلا نيب ىضق ًايضاق نأ ول :ناخيشلا لاقو ءقسفي نأ لبق ام ىضق لا اياضقلا تذفنو «قسف ام دعب =

 هيلإ نومصتخي يذلا يضاقلل يغبني ناك «كلذ ىلع يلو ذنم لزي مل «شترم قساف هنأ ملع مث «ةريثك اياضق ذفنأو

 نود اميف لمعتست "يغبني" ةملك نأ :"حاتفملا" نع يومحلا لقنو «يضاقلا كلذ ام ىضق ةيضق لك لطبي نأ

 (ةيانع «حتف «ييع) .بحتسملا قوفو بجاولا
 فيكف هيلع نمؤي ال هنأل :دلقي نأ .مثأو ذفن هتداهشب ىضق ول يضاقلا نأ نعم ىلع امئاد ال يأ :ةداهشلل لهأ

 هنوك دعب اهريغ وأ انزلا وأ ءرمخلا برش وأ «ةوشرلا ذحأب اقساف راص يأ | :قسفف (ييع) .هريغ ىلع هنم نمؤي

 هناوعأ اذكو «هل هتداهش لبقت ال نمو «هدلو ةوشرو هتوشر نيب قرف الو «هدعب وأ ءاضقلا لبق يأ [(ةياقن) .الدع
 برشك اهريغب نوكي دق قسفلاف الإو «يضاقلا هب قسفي ام مظعم األ ؛ركذلاب ةوشرلا صحو «كلذب ملع اذإ

 .اهيف طرش ال :ةيدهملاو «هنيعي نأ طرشب هيطعي ام :ةوشرلاو .هوحنو رمخلا

 «ةرامإلاو ءاضقلا ديلقت ىلع ةوشرلا وهو «يطعملاو ذخآلا ىلع مارح :ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةوشرلا اومسق مهأ ملعاو

 ءررضلل اعفد مكاحلا دنع هرمأ يوسيل لاملا ذأ :ثلاثلا «نيبناحلا نم مارح كلذك وهو ءمكحيل ىشترا :ياثلا

 لالخ وهو «هلام وأ هسفن ىلع فوخلا عفدل عقدي ام :عبارلا «عفادلا ال ذحآلا ىلع مارح وهو «عفنلل ًابلجو
 .ذحآلا ىلع مارح عفادلل

 مامإلا ركذو «شتري م اميف ذفنيو «ىشترا اميف هؤاضق ذفني ال :ليقف اذإ يضاقلا اياضق يق فلتحاو

 يفو «ةلطاب شتري م اميفو ىشترا اميف هاياضق نإ :انخياشم ضعب لاقو ءاضيأ ىشترا اميف ذفني هنأ :يودربلا

 ءملظ هيف سيل قحب هاشر يذلل مكحو «ةوشرلا يضاقلا ذحأ نإ :يروباسينلا دمحم يبأل "يضاقلا بادآ باتك"

 (حتف «ئييع) .يشترملا ةلادع طوقسل ؛الطاب مكحلا اذه ناك

 هنكل يأ ] :لزعلا قحتسيو (ئيع) .ةوشرلا ريغب قسف ول اذكو «ةيالولا يف هرمأ ءادتبا ىلإ ًارظن :لزعني ال
 «هلزع ناطلسلا ىلع بحي يأ [(ط) .ىوتفلا هيلعو «لزعني :ليقو «بهذملا رهاظ يف قوسفلا ءرطب لزعلا قحتسي
 «لزعني قبأ اذإ ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلاك امنود ايضار نكي ملف «هتلادع دمتعا دلقملا نأل ؛قسفلاب لزعني :ليقو

 مامإلا لزعني الو «فالح الب ةمامإلا عنمب ال قسفلا نأل ؛ءاضقلاب ديقو «ةثالثلا تلاق هبو ءزاج قبآ وهو نذأ ولو

 طرش ةلادعلا نإو ءلوألا وه رهاظلاو ءايضاق حلصي ال قسافلا نأ :ةثالثلا انئاملع نع "رداونلا" يفو «قسفلاب
 الدع املاع نوكي نأ الإ زوجي ال :يعفاشلا لاقو «هؤاضق حص «لهاجلا يلو ول نح «داهتجالا اذكو «ةيولوألا

 ءاضقلا نم دوصقملا نأل ؛هريغ ىوتفب يضقي نأ هنكمي هنأل ؛طرشب سيل داهتجالا نأ :حيحصلا نكل ءانومأم

 = هديؤيو «هريغ ىوتفب ىضق اذإ دلقملا نم لصحي «هسفن داهتجا نم لصحي امك كلذو «قحتسملا ىلإ قحلا لاصيإ
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 اًظف يضاقلا نوكي نأ يغبني الو ءال :ليقو ءايتفم حلصي قسافلاو ءايضاق ريصي ال
 وكي نأ يأ

 ا هلقعو هفافع يف هب ًاقوثوم نوكي نأ يغبنيو ءادينع ًاراّبج اظيلغ
 هيف الماك نوكي يأ هيلع ادمتعمو انمتؤم يأ يضاقلا بضغب البقم اربكتم يأ

 ثيدح انأو ءايضاق نميلا ىلإ ك5 هللا لوسر نلعب :لاق هه الع نأ :"هدنسم" يف لبنح نب دمحأ هركذ ام -

 تبثيو كناسل يدهيس هللا نإ" :لاقف ءاضقلاب يل ملع الو «ثادحأ مهنيب نوكي موق ىلإ يلسرت :تلقف 0
 نكي ل ايلع نأل ؛زاوجلل طرشب سيل داهتجالا نأ ىلع لدي هنإف كلذ دعب نينثا نيب ءاضق يف تككش امف «"كبلق
 1 (ةيانع «ئيع) .ةثالثلا دنع زاوحلا طرش داهتحالا :"نويعلا" يفو «ذئنيح داهتجالا لهأ نم

 خسف وأ دقع يف ىضق ولف ءايضاق رصي ال ةوشرلا ءاطعإب ءاضقلا ةدهع ذأ الجر نأ ول يأ :ايضاق ريصي ال

 .ءامهنيب يشع يذلا وهو ءاضيأ شئارلا ىلع :ليقو «يشترملاو يشارلا دلك هللا لوسر نعل دقو «هؤاضق ذفنت ال
 يطعي نم مهنمو ءرصم ةاضق اميسال ديعولا اذه نامزلا اذه ةاضق رشبت نأ يغبنيو «هدي ىلع ةوشرلا ذحوؤتو

 هللاو ءقاسفلاو ةلهجلا يديأ يف هعوقو نع بصنملل انوص تدرأ اإ :لوقي هيلع بتوع ذإف ةدهعلا هذه ةوشرلا

 ] 1 (نييع).ةدارإلا نم ءيش هيلع ىفخي ال
 ايتفم نوكي نأ حلصي ال يأ :"ال ليقو" :هلوقو ءأطخلا ىلإ ةبسنلا نع ارذح دهتجي هنأل :خإ حلصي قسافلاو

 نأ طرتشي الو «هلقعو يفملا مالسإ طارتشا ف فالح الو «نيملسملا رومأ نم هنأل ؛هحرشو "عمجملا" يف هب مزحو

 نأ لحرلل لحي م دمحم لئسو «هتراشإ تمهف ثيح سرخألا ءاتفإ حصيف ءاقطان الو ًاركذ الو ارح نوكي
 مالسإلا ردص لاقو «فنأي الو يبحتسي الو «عحر أطخأ اذإو .هأطخ نم رثكأ هباوص ناك اذإ :لاق ؟يفي

 نأ ردقي ال هنإف ,داهتحالا لهأ نم نوكي نأ بجي يفملا نأ ىلع ءاهقفلاو ءاملعلا عمجأ :"هلوصأ" يف يودربلا

 لحي ال داهتحالا لهأ نم نكي مل نإو «ةلاحم ال داهتحالا ىلإ جاتحي هنإف ءداهتجالا لهأ نم نكي مل اذإ سانلا يفي

 نم ًالوق هيف ظفحي ال اميف يفي نأ هل لحي الو «ءاهقفلا لاوقأ نم ظفحي ام يكحيف «ةياكحلا قيرطب الإ يفي نأ هل

 (حتف) ١١7/1[ :قئاقحلا زمر] .نيمدقتملا لاوقأ
 .نيرخأتملا نم ريثك هراتحاو «تانايدلا يف لوبقم ريغ هربخو ؛ةينيدلا رومألا نم هنأل ؛حلصي ال يأ :ال ليقو

 ME بلقلا يساق يأ :اظيلغ (ندعم) .ايفاج يأ ةمجعملا دیدشقو ءافلا حتفب :ًاظف (ئيع «ط)

 هذهو «داسفلا عفد ءاضقلا نم دوصقملا نأل ؛هلهأل اندام: نحلل اذناعف يأ :ادينع (ندعم«نيع) .اشحافتم

 (ييع) .مارحلا باكترا نع هفك يف يأ «نيعلا حتفب :هفافع يف (ندعم«ييع) .داسف اهنيعب ءايشألا

 ضغبأ قمحألا" :ثيدحلا يفو ,قمحألا وهو «لقعلا صقان ىلوي الف «سفنلل تايلكلا كاردإ اه ةوق لقعلا :هلقعو

 صربألاو همكألا تجلاع :كفع ىسيع لاقو ."لقعلا وهو «هيلع ءايشألا زعأ مرح ذإ ؛ىلاعت هللا ىلإ قلخلا

 كرت لاعفألا ثيح نمو «ةيحللا لوطب ةروصلا ثيح نم هتفص ىلع لدتسيو «أربي ملف قمحألا تحلاعو ءامهأربأو

 = ملعلا نم ولخلاو «تافتلالا ةرثكو باوجلا ةعرسو «مالكلا ةرثكو بجعلاو «هفرعي مل نمب.هتقثو «بقاوعلا يف هرظن



 ءاضقلا ماكحأ 4 .٠ ع ءاضقلا باتك

 ةيولوألا طرش داهتجالاو هقفلا ةوجوو راثآلاو ةنّسلاب هملعو همهفو هحالصو

 هكرد يأ

 E ES CRISS هر ل ل ا ا ل ا ءاذكه نوكي نأ يغبني يتفملاو

 شحف لاق نإو «طنق رقتفا نإو رطب نيغتسا نإ «ءاليخلاو وهسلاو ةلفغلاو «ملظلاو هفسلاو «ةفخلاو ةلجعلاو =

 :هلوقو .خرص یکب نإو هقهق كحض نإو هقفي مل :هل ليق نإو ؛نسحي مل لاق نإو لأ لأس نإ «لخب لئس نإو

 "راثآلاو ةنسلاب هملع" :هلوقو «ةقيرطلا ميقتسم «ةبير بحاص الو كوتهمب سيل اروتسم ناك نأب "هحالصو"

 ءريسفت فطع فطعلا نوكي لوألا ىلعف ؟نيعباتلاو ةباحصلا نع تبث ام هنأ وأ ةنسلل فدارم رثألا له فلتخا

 اتوكسو العفو الوق 4 هللا لوسر نع تبث ام املاع نوكي نأ :لصاحلاو «نيابلا فطع نم نوكي يناثلا ىلعو
 (يماش «حتف) .هنياعي رمآ دنع

 [ييع) .اهيلع ىبي يلا لوصألاو اهنم هقفلا طبنتسي يلا هقرط يأ ] :هقفلا هوجوو .هلعفو#تاء يبلا لوق يهو :ةنسلاب
 ىلا يناعملاب ملعلا وهو ءملع لكل ال نيدلا يف صاح ملعل مسا ءاملعلا ةماع دنع هقفلاو «هقفلا قرطب هملعو يأ

 نعم ةغل ملعلاو ءاهتاراشإو اهتايضتقمو ةمألا عامجإو اتبع لوسرلا نئسو ىلاعت هللا باتك نم ماكحألا اه تقلعت

 ؛ءيشلا نعمل سفنلا كاردإ ملعلا :يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا هركذ ام حالطصالا يفو «لهجلا ضيقن ةفرعملا

 .ءيشلا نعمل سفنلا كاردإ ىوس ةيهام ملعلل سيل هنأ لصاحلاو

 [(ئيع) .ةميزع اذهو ةنسلاو باتكلا يف ام عيمجب املاع نوكي نأب دوصقملا لينل دوهحملا لذب وه] :خلإ داهتجالاو

 زوجي الف ءزاوحجلا طرش وه :ةثالثلا تلاقو «هريغ ىوتفب لمعيو حيحصلا يف لهاجلا ديلقت زوجي ىح زاوجلا طرش ال
 نوكي نأ كلذ يف ةصخرلاو ةميزع اذهو ةنسلاو باتكلا يف ام عيمجب املاع نوكي نأ وه :داهتجالاو «لهاجلا ديلقت

 .ماكحألا امي قلعتت ىلا صوصنلا نم ةعقاولا ةثداحلا بلط هنكمي لاحب

 ءامهنم ماكحألا هب قلعتي ام ملع اهملعب دارملاو ءاهقرطب ةنسلاو «هيناعمب باتكلا ملعي نأ وه :ءاملعلا رثكأ لاقو

 ةفرعم طرتشي الو ءاهقرطب اهتلدأ نم اهطابنتساو ةيعرشلا ماكحألا جارختسا هنكميل ؛سايقلاو عامجإلا ةفرعمو
 داهتجا ىلع ةينبملا عورفلاب افراع نوكي نأ اذه عم طرتشي :ليقو «مهئارآب نودهتحملا اهجرختسا يلا عورفلا

 ءداهتجالا لهأ نم وهف «نيمدقتملا بهذمو "طوسبملا" ظفح نم :ليقو ءامهريغو يعفاشلاو ةفينح يبأك فلسلا

 ول مث ءاهيلع تبت ماكحألا نم ًاريثك نأل ؛سانلا تاداع امم فرعي ةحيرق بحاص نوكي نأ نم اذه عم دبال :ليقو
 (نيكسم «ئيع) .ىلوأ ةداهشلا لهأك لدعلاف اهل اظفاح نكي مل ولو «ىلوأ ةمئألا ليواقأل ظفاحلاف ادهتحم نكي مل

 نم امأو ,دهتحملا :نييلوصألا دنع وهو «يضاقلا يف ركذ امم امهريغو ةنامألا ملعلا يف هب اقوثوم يأ :يغبني يتفملاو

 لوقب ذحألا يف يضاقلاك ٍيفملاو «يفملا مالكل لقن لب «ىوتفب تسيل هاوتفو «تفع. سيلف نيدهتحملا لاوقأ ظفحي
 (حتف «ييع) .دايز نب نسحلاو رفز لوقب مث «دمحم لوقب مث «فسوي يبأ لوقب مث «قالطإلا ىلع ةفينح يأ
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 270 ءاضقلا دلقت زوجيو ,هلأسي الو ذل هنمأ إو «فيحلا فاح نمل دلقتلا هرکو

 هفداريو ليملا وه ةلمهملا ءاحلاب فيحلاو «ملظلاو رولا وهو هيف فيحلا فاح نمل مترحت ةهارك يأ :دلقتلا هركو

 زجعلا فاح نم نأ :لصاحلاو «(۸۲١:ةرقبار فت صوُم ْنِم َفاَح نمف :ىلاعت هلوق هنمو «نونلاو ميحلاب فنح
 و رسوب و و لوس و ديف وول همت ىلع نت اوال ا
 (ةيانع «حتف) .ءاضقلا يف فيحلا وهو حيبقلا
 «نيعباتلاو ا مرا ادا هوو طم هلا نورك اال فاضل ك ناخب ورا نإ يأ :ال هنمأ نإو

 يور دقو «ةفينح يبأو يبعشلاك ءاملعلا نم ريثك عنتما هنأ ىرت الأ «فيحلا هسفن ىلع نمأ نإو اراتخم هركي :ليقو
 :فسوي وبأ لاق يح اطوس نيثالث ةرم لك دلحو سبح يح ىبأف «تارم ثالث ءاضقلا ىلإ يعد ةفينح ابأ نأ

 هيلع ردقأ تنكل ةحابس رحبلا عطقأ نأ ترمأ ول :هل لاقف ,ءبضغملا هبش هيلإ رظنف «سانلا تعفنل تدلقت ول

 قبس ام نيبو اذه نيب ضراعت الو ."نيكس ريغب حبذ امنأكف ءاضقلاب يلتبا نم" :ةتفع هلوقلو ؛ايضاق كب ينأكو
 نإ نيع ضرف نوكي دق هنأ :لصاحلاو «هيلع نيعت اذإ ام ىلع لومحم قبس ام نأل ؛تادابعلا لضفأ ءاضقلا نأ نم

 كلذ هنظ ىلع بلغ نإ امارحو «ملظلا فوح دنع اهوركمو «هريغ دوجو دنع لهألل ةيافك ضرفو «نيعت
 (حتف «ئيع) .نيملسملا قوقحل ةنايص نيعت اذإ هيلع بحو امنإو «رم امك احابمو
 [(نيكسم «ئيع) .هنم زجعيف هسفن ىلع دمتعي ذئيح هنأل ؛ءاضقلا لأسي نأ دحأل يغبني ال يأ ] :هلأسي الو
 سفن ىلإ لكو ءاضقلا بلط نم" :ةتفع هلوقل ؛هبلقب هبلطي الو هناسلب ءاضقلا لأسي ال ءاضقلل حلص نم يأ

 نمو ءاهيلإ هرمأ ضوف يأ فيفختلاب لوعفملل يبملا ةغيص ىلع لكو ."هددسي كلم هيلع لزن هيلع ربجأ نمو
 دشرلا همهلي يأ "هددسي"و ءءوسلاب ةرامأ سفنلا نأل ؛باوصلا ىلإ دشرم ريغ الوذخم ناك هسفن ىلإ هرمأ ضوف
 ىلوي ال ةيلوتلا بلاط :"ةصالخلا" يف لاق اذهلو «ةيلوتلا بلط زوج ال ءاضقلا بلط زوجيال امكو «باوصلل هقفويو

 (حتف ءئيع) .ةطورشم فقولا ىلع ةيلوتلا تناك وأ اهيلع نيعت اذإ الإ
 :ليقو «طيرفتلاو طارفإلا يفرط نيب طسوتملا وه :ليقو «هعضوم ءيش لك عضاولا وه :لداعلا :خإ دلقت زوجيو
 يلوملا نوكي نأ نيب هلهأل دلقتلا زاوح يق قرف ال يأ «ملاظلا وه :رئاجلاو «ناسنإلا تالامك تاهمأ نيب عماجلا

 يفو «ذئنيح هيلع مرحيف «قحلاب ءاضقلا هنكمي ال ناك اذإ الإ «جاجحلا نم هودلقت فلسلا ءاملع نأل ؛ارئاج وأ الداع
 .رفكي لداع تنأ وأ تلدع :نامزلا اذه ناطلسل لاق نم :اولاق نح لداعلا ناطلسلا دجوي ال نامزلا اذه

 ,ةيواعم نم هودلقت ةباحصلا نأل ؛مامإلا ةعاط نع اوجرخخ نيذلا نم اضيأ دلقتلا زوجيو يأ "يغبلا لهأ نمو" :هلوقو
 :هم يلع لاق دقو ءرساي نب رامع ثيدح كلذ ىلع لد «يلع ديب قحلا ناكو هد يلع ةبون يف ايغاب ناكو

 = يغبلا لهأ يضاق :فاصخلل "يضاقلا بدأ بيذمت" يف يحصانلا دمحم وبأ مامإلا لاقو ءانيلع اوغب انناوخإ
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 وهو «هلبق ضاق ناؤيد لأسي دلقت نإف ( يغبلا لهأ نمو ,رئاجلاو لداعلا ناطلسلا نم
 ناويدلا م

 O O ءاهريغو رضاحاو تالجسلا اهيف ىلا طئارخلا

 اذإ جراوخلا نأل ؛هلطبأو ءهزجي مل لدعلا لهأ نم رخآ ضاق ىلإ عفر مث «ءءيشب ىضقف مهنم ناك اذإ جراوخلاو =

 هؤاضق زج مل مهتداهش رحب مل اذإو «مقداهش زوحت الف «مهاومأ اولحتساو «حالسلاب لدعلا لهأ ىلع اوحرح

 ىلع لمعي الف ةؤاضف زوج ا هنا ءاضيا باك ىلع لمعي الو نحنا ميعاربإ لزق انهو هنكح دقي الن
 ١١۷/۲[ :قئاقحلا زمر] (حتف) .هباتك

 تشكيل @ لأسي (ندعم) .ًايضاق راصو ءاضقلا لبق يأ :دلقت (ئيع) .خلإ نم دلقتلا اهنا زوجي يأ :نمو

 لوزعملا يضاقلا ناويد لأسي ايضاق دحأ راص اذإ يأ [(حتف) .لوزعملا لوقب لمعلا مزلتسي الف «نيسوبحلا لاح هل

 وحن ريغصتلاو عمجلا يف تدرو افيفخت ءاي نيواولا ىلوأ تبلق ناود هلصأ ناويدلاو «هلوقب لمعلا مزلتسي المل
 يمس امنإو «ةديرجلا وه ناويدلا ذإ ؛زاحم اذهو طئارخلا وه ناويدلا يأ "طئارخلا وهو" :هلوقو «نيويودو نيواود

 مدأ نم ءاعو يهو «ةطيرح عمج :طئارخلاو «ةديرحلا لاحم طئارخلا نإف ؛ةيلحلاو ةيلاحلا ةقالعل اناويد طئارخلا

 .اهريغو رارقإلاو نهرلاو عيبلا هيف بتك ام يأ كصلا وه لجسلاو «سيكلا يأ هريغو
 ؛لوكنلا وأ ةنيبلاب مكحلاو هراكنإو هيلع ىعدملا رارقإ نم ىرج امو نيمصاختملا ةموصح هيف بتكي ام :رضحملاو

 مسا :لجسلا :#«بُتكْلِل لحّسلا يطكإ# ةيآلا ريسفت يف "نيلالحلا" يف لاق «ةثالثلل نالوانتم ةقيثولاو ةجحلاو

 ىعم.ماللاو بوتكملا عمي باتكلاو ةفيحصلا لجسلا وأ ءةدئاز ماللاو هتوم دنع مدآ نب ةفيحص باتكلاو كلم

 يف امهريغو رضاحلاو تالجسلا عضوي امنإو «هليجستو يضاقلا لاجسإ هنمو ءاعمج بتكلل :ةءارق يفو «ىلع
 :امهادحإ :نيتخسن بتكي يضاقلا نأل اذهو ءءاضقلا ةيالو هل نم دي يف لعجيف «ةحاحلا دنع ةجح نوكيل ؛ناويدلا

 .ناصقن وأ ةدايزب رييغتلا هيلع نمؤي ال مصخلا دي يف امو مصخلا دي يف :ىرحألاو ءاهيلإ ةحاحلا لامتحال هدي يف

 وأ موصخلا لام نم ناك اذإ اذكو «ديدجلا يضاقلا دي يف اهعضو يف لاكشإ الف «لاملا تيب نم قاروألا تناك نإف

 لوزعملا ناويد اضبقيل ؛طوحأ نانثالاو ءادحاو ًالدع وأ «هئانمأ نم نيلدع ثعبيو «حيحصلا يف يضاقلا لام

 امو «ةطيرح يف هناعمجي تالجسلا خسن نم اهيف ناك امف ءائيشف ائيش لوزعملا نالأسيو «هنيمأ ةرضحب وأ «هترضحب

 نم ناك امو «ةطيرح يف هناعمجي فاقوألا ميق اهيف خسن نم ناك امو «ةطيرخ يف هناعمجي ءايصوألا بصن نم ناك

 (حتف) [4١١/:؟ :قئاقحلا زمر] .رييغتلا نع ازرحت هيلع امتح كلذ اضبق اذإف ءكلذك كوكصلا

 ام وهو رضحلا عمج :رضاحلاو (نييع) .كصلا وهو ماللا ديدشتو ميجلاو نيسلا رسكب لجس عمج :تالجسلا
 ميقلاو ءايصوألا بصن نم :امهريغو (ندعم«حتف) .ةلابقلا رضحملا :ليقو ءاهوحنو نيمصاختملا ةموصخ هيف بتكي

 (نيكسم) .اهوحنو تاقفنلا ريدقتو «فقولا لاومأ يف
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 كا يضقبو اه اهيف 0 E تالغلاو عئادولا لوزعملا يضاقلا ر

 ىلعف يلاولا نجس يف نيسوبحملا امأ «يضاقلا نجس يف يأ [(ييع) .نيملسملا لاح ارظان بصن هنأل] :خإ رظنيو
 دب ابولطم الحر الإ ديق يف دحأ تيبي الو «هقلطأ الإو «هبدأ بدأ همزل نمف «مهلاوحأ يف رظنلا هبئان وأ مامإلا

 يضاقلا مزلأ يأ :همزلأ (نييع) .مزلم رارقإلا نأل ؛هايإ همزلأ :قحب (حتف) .لاملا تيب يف لام هل سيل نم ةقفنو

 ىدان يأ ] :ىداني .ةنيب هيلع نكي مل وأ ءيشب وه رقي مل نإو يأ :الإو (ط «ييع) .سبحلاب سوبحلا كلذ ديدجلا
 نالف بلطي ناك نم :يدانملا لوقيو «سوبحلا ةلحمب. ءادنلا نوحراشلا ديق [(ئيع) .ديدحلا يضاقلا ةهح نم دانم

 ذخأي الإو ءامهنيب مكحي ءائيش هيلع ىعداو دحأ رضح نإف «هنيبو هنيب عمجي يح ءرضحيلف قحب سوبحملا نالف نبا
 .ىري ام ردقب سوبحملا ىلع :هيلع (حتف ءئيع) هاو الفك هن

 رارقإو ءةجح كلذ لك نأل ؛هدي يف نمع :رارقإ وأ (ندعم) .ءانمألا ىديأ يف لوزعملا اهعضو يلا يأ :عئادولا
 ةلوبقع. تسيل درفلا ةداهشو ءاياعرلا نم دحاوب قحتلا لزعلاب هنأل :لوزعملا لوقب (نيع) .لوبقم ريغ يبحألا

 راصف «هديك عدوملا ديو «يضاقلا عدوم هنأ هرارقإب تبث هنأل :خإ رقي نأ الإ (نيع) .هسفن لعف ىلع اميسال

 اذإ الإ هب هرارقإ لبقيف هعدوم دي يف ناك اذإ اذكف «هب هرارقإ حص ًانايع هديب ناك ول ذإ ؛لاحلا يف هدي يف هنأك
 لوألا هل رقملا ىلإ ملسيف «هريغل هب رقي يضاقلاو «هيلإ يضاقلا ميلستب رقأ مث «هريغل رارقإلاب ديلا بحاص أدب
 هب رقأ ام دعب هيلإ هملس هنأب رقي نأ امإ :هحوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملاو .يناثلا هرارقإب يضاقلل هتميق رقملا نمضيو

 هرارقإ لبقي الف «هريغل هب رقي مث «هيلإ هملس لوزعملا نأب رقي وأ «هانركذ ام امهمكحف «ميلستلا ركني وأ «هريغل
 مث ءهيلإ هملس يضاقلا نأب رقي نأ :عبارلاو ءيضاقلا دي يف هنأك راص هيلإ هملس يضاقلا نأب رقأ امل هنأل ؛ياثلل

 .فقولا تالغو عئادولا:اهيف (حتف) ١١4/7[ :قئاقحلا زمر] .رهاظ همكحف ءوه نمل يردأ ال :لوقي

 نيب مكح ع هنأل ؛ءاضقلل دجسملا يف سلجي يأ [(ييع) .دجسملا يف مكحلل سلجي ناطلسلا اذكو] :يضقيو
 يف ناك نإ ىلوأ عماجلا دجسملاو ءدحاسملا يف مكحلل نوسلجي اوناك نودشارلا ءافلخلاو ءدجسملا يف نينعالتم

 هنأل ؛دحسملا يف هسولج هركي :يعفاشلا لاقو ءاهطسو يف ًادجسم راتخي ءاهنم فرط يف ناك اذإو «ةدلبلا طسو

 نع ةعونمم يهو «ضئاحلا هرضحيو (۲۸:ةبوتا) جَن َنوُكِرْشُمْلا اًمَنإإ» :ىلاعت هلوقل ؛سحب وهو «كرشم هرضحي
 :كلام لاقو «ةباد يف ىوعدلا تناك ول امك اهريغو ضئاحلل يضاقلا جورخ نكمي :انلق ءدجسملا يف لوحدلا

 لصفب سأب ال «نامصخلا هيلإ مدقف ءدجسملا يف ناك ول امأو «تاموصخلا لصفل هيف سولحلا دمعت اذإ هركي امنإ

 = عنمي الو «ناكم نود ناكمم صتخي الف «ةدابع مكحلا نأل ؛هراد يف يضقي وأ يأ "هراد وأ" :هلوقو «هيف ةموصخلا
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 TT دهشيو .ةصاخ ةوعدو «كلذب هتداع ترج نمم وأ ,هبيرق نم الإ ةيده دریو
eيضاقلا يأ  

 نع فك ةحاح وأ عوج وأ بضغ وأ مه هارتعا نإو «بكار وأ شام وهو مكحي الو «هيف لوخدلا نم ًادحأ =
 برضي الو «ديدش رح وأ درب وأ حرفب هبلق لغش لاح يف اذكو «نيثبخألا دحأ عفادي وهو يضقي الو «مكحلا

 (حتف «ئيع) .ةمهتلا ثروي هنأل هما ندم الو ارو الا ا

 وأ هتفرعم دعبل اهدر رذعت ولف [(ييع) .ةباحصلا تناك اذه ىلعو ءاهنع بنتجيف ةوشرلا هبشت اهنأل] :ةيده دريو

 ضارقتسالاو ءاهتميق لثم هاطعأ اهدرب ىذأت ولو «هيلإ تدر ءاهبحاص ءاح نإف «لاملا تيب يف اهعضو «هناكم دعبل
 ىلع ةيبتللا نبا :هل لاقي ءدزألا نم الجر لمغتسا لع هنأ يراخبلا هاور ام كلذ يف لصألاو ةيدهاك ةراعتسالاو
 ىدهيأ رظنيلف همأ تيب وأ «هيبأ تيب يف سلح الهف" :ٌكُو لاقف «يل يدهأ اذهو «مكل اذه :لاق «مدق املف «ةقدصلا

 نم ةيدملا لوبق نأ انفرعف «لامع مدق امل هذ ةريره يبأ عم هو رمع لعف كلذكو «لاملا تيب يف هلعجو "ال وأ هل

 (ييع) .ةيدملا دري ال نأ هل نأ الإ يأ :الإ (ةيانع «حتف) .ةفصلا هذمب ناك اذإ ةوشرلا

 (ييع) .مارح يهو محرلا ةلص ةعيطق مهنم اهدر يف نأل ؛مرحما محرلا وذ وهو :هبيرق نم
 هنأل ؛ذئنيح اهدري ةداعلا ىلع داز وأ «ةموصح امه تناك ول ىح ءاضقلا لبق ةاداهملاب يأ :خلإ ترج نمم وأ

 لوألاو ءال وأ ةموصح اذ نوكي نأ امإ يضاقلل يدهملا نأ :لصاحلاو «لولغلا نم نوكيف ءءاضقلا لحأل ذئنيح

 نأ امإ :قافلاو نکی مل وأ ءاضقلا لبق اداه ناك ءاوسو :هريغ وأ يرق ناک اوس ءاقلطم هده لوقا نوحي ال
 «هاماحتيف ءءاضقلا ىلع لكأ هنأل ؛كلذك يناثلاو «نكي مل وأ لبق نم ةاداهملاب ةداعلا هل ترح نمم وأ ابيرق نوكي
 تيب يف هعضي «درلا رذعتو «هذحأ هل سيل ام يضاقلا ذحأ اذإ مث داتعملا ىلع ةداعلا هل نم دزي مل نإ زوجي لوألاو

 ايادحلا تناكف «نيملسملا نع بئان لمعلا اذه يف وهو «هلمعل هيلإ يدهأ امنإ هنأل ؛ةطقللا مكح همكحو «لاملا

 (ةيانع ؛ئيع) .مهل نيعْلا ثيح نم
 :ليقف اهفيرعت يق فلتحاو «هلحأل تلعج امنأل ؛اهرضحب ال نعي «ةصاخلا ةوعدلا دري يأ :ةصاخ ةوعدو

 ءةصاخ يهف ناتخلاو سرعلا ريغ يف تذختا ةوعد لك :ليقو «هلحأل الإ اهبحاص اهذختي ال يلا يه ةصاخلا

 «ةصاخ يهف ةرشع ىلإ رفن ةسمخ ناك نإ :ليقو «هريغ نم وأ بيرقلا نم نوكت نأ نيب ةصاخلا ف لصفي ملو
 نم عنتمي ال هرضحي ال يضاقلا نأ ملع ول لاحب ناك نإ ةوعدلا بحاص نأ :حيحصلاو «ةماعف اهنم زواج نإو

 عنتك يضاقلا اهرضحي ال ةوعدلا ذختا ول هنأ ملع ول لاحب ناك نإو ءامطوبقب سأب ال ةماع هذهف «ةوعدلا ذاختا

 ١١۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .يضاقلا اهبيجي ال ءةصاح ةوعد هذهف ؛ةوعدلا ذختي الو

 كرت نإ «ةبحاو لاصح ةتس' :بويأ يبأ ةياور يفو ,"قوقح ةتس ملسملا ىلع ملسمللا : اع هلوقل :خا دهشيو

 نأ هيقل اذإو «هرضحي نأ تام اذإو ءهدوعي نأ ضرم اذإو .هبيجي نأ هاعد اذإ ع ايضا و ا وأ ةلصح

 (ةيانع «حتف) .ءاضقلاب طقسي ال ملسملا قحو ."هتمشي نأ سطع اذإو «هحصني نأ هحصنتسا اذإو «هيلع ملسي
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 اههدحأ ةراسم نع يفتيو الابقار اسولح امهنيب يوسبو «ضيرملا دوعيو ةزانجلا

 .دهاشلا نيقلتو حازملاو هتفايضو هتجح نيقلتو هتراشإو

 (ئيع «عم) .نيملسملا قوقح نم ةدايعلا نأل ؛نيمصاختملا نم نكي مل اذإ :ضيرملا دوعيو

 وسيلف ءاضقلاب مكدحأ يلتبا اذإ" :قع هلوقل ؛سولجلا يف نيمصخلا نيب ةيوستلا ىعاري يأ :امهنيب يوسيو
 «رحآلا ةمه رسكنتو «همصح ىلع أرجتي «رحآلا ىلع امهدحأ مدق اذإ هنألو ؛"رظنلاو ةراشإلاو سلجملا يف مهنيب

 نأ ىلع ليلد اذهو .فيرشلاو يندلاو «ةيعرلاو ةفيلخلاو ؛نبالاو بألاو «ريغصلاو ريبكلا نيب ةيوستلا يعاريو
 نم دحاو همصخو «همصح عم ه5 يلعل حيرش لعف اذكه ءءاضقلا هالو يذلا كلملا ىلع يضقي نأ يضاقلل

 امهنيب مكح نأ دعب امهدحأ ىلإ ليملا نم هبلق يف هدجي اميف هيلع حرج الف ؛لعفلاب امهنيب ىؤس اذإف «ةيعرلا

 يزال ىف راقنلا يود هي a و دئانكا نو مسقلا يف امك «هيلع هل ةردق ال كلذ نأل ؛قحلاب

 ؛ضرألا ىلع هيدي نيب ناسلجيف «سلجملا يف امهنيب ىوس «يضاقلا يدي نيب نامصخلا رضح اذإ هنأ :لصاحلاو

 هنيمب نع امهدحأ سلحأ ولو «ةيوستلا توفيف «يضاقلا ىلإ برقأ امهدحأ ناك «دحاو بناح يف امهسلحأ ول هنأل

 (ةيانع «حتف).نيميلا لضفل ؛كلذكف «هراسي نع رخالاو

 دحأ ملكي ال يأ :ةراسم (ييع) .رخآلا نود امهدحأ ىلع لبقي الف لابقإلا ثيح نم امهنيب يوسيو يأ :ًالابقإو
 ريشي الو هديب امهدحأ ىلإ ةراشإلا نع بنتجيو يأ :هتراشإو (ئيع) .ةمه هيف نأل ؛رحآلا نود ارس نيمصخلا
 (ييع) .هل ةناعإ هنأل ؛امهدحأ ةجح نيقلت نع زرتحيو يأ :هتجح نيقلتو (ئيع) .هبحاحب الو هسأرب

 بنتجي يأ [(ئيع) .هب سأب الف اعيمج نيمصنلا فاضأ ولف «نيمصخلا دحأ ةفايض نع بنتجيو يأ ] :هتفايضو
 هعم نوكي نأ الإ نيمصخلا دحأ فيضي نأ يغبني ال :"طوسبملا" يقو «نيمصخلا دحأ فيضي نأ نم يضاقلا

 يأ :يعليزلا لاق "حازملاو" :هلوقو «همصح ىلع ئرتجي هنأل ؛ههجو يف كحضلا نع ًاضيأ بنتجيو «همصح
 :ةبيهلاب بهذي هنإف ءًاضيأ مكحلا سلجم ريغ يف حازملا رثكي الو «يضاقلا ةبيه بهذي هنأل ؛اقلطم حازملا بنتجي
 وهف ارضح اذإف ءءاضقلا سلجم ةمشح بهذي كلذ نإف «هلحأل هيلإ امدقت ام ريغب امهملكي ال هنأ :لصاحلاو

 نوكي ال يك نسحأ وهو «قطنملاب هائدبي تح امهكرت ءاش نإو ءامكلام :لاقف «مالكلاب امهأدب ءاش نإ «رايخلاب

 (حتف «ئيع) .اهعطقل دعق هنأل ؛ةموصخلا ام

 (نيبع) .امهريغ عم وأ امهدحأ عم وأ نيمصخلا عم اقلطم حازملا نع بنتجيو يأ :حارملاو

 نسحتساو «نيمصخلا دحأل ةناعإ هيف نأل ؛اذكو اذكب دهشتأ :لوقي نأ :هانعمو ءاقلطم ةداهشلا :دهاشلا نيقلتو

 ؛"دهشأ" ناكم "ملحتأ" :لاقو «ةداهشلا ظفل كرت اذإ امك ةناعإلا نظ هيف سيل عضوم يف فسوي وبأ نيقلتلا

 لوقب في نأ يغبنيو «هنيقلتب ملع ةدايز دفتسي مل وأ «مالكلا يف رصح وأ «ةراشإلا كرت وأ «سلجملا ةباهمل

 - «هلثم يف ةم الو «قحلا ءايحإ ةمهتلا عضوم ريغ يف هنيقلت يف نألو ءءاضقلا لئاسم يف ةراهم رثكأ هنأل ؛فسوي يبأ
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 لصف
 سبجحلا نايب يف

 ا ضرقلاو نمثلا يف هسبح ىبأ ناف «هيلع ام عفدب هرمأ ‹يعدملل قحلا تبث اذإو
 TT هيلع ىعدملا

 يف امأو «هلاغشأ نيبو هنيب هتلوليحو «هليفكتو مصخلا راضحإل لحرلا لاسرإك ربلا ىلع نواعتلا باب نم ناكف =
 «فلألاب نادهاشلا دهشو «ةئام سم ركني هيلع ىعدملاو «ةئام سمو افلأ يعدملا ىعدا نإك ةمهتلا عضوم

 قفو امك هتداهش يف قفوو «كلذب املع دهاشلا دافتساو «ةئام سمح نم هأربأ هنأ لمتحي :لاق نإ يضاقلاف

 0 عماجو «حتف).قافتالاب زوجي ال اذهف «يضاقلا

 يف هركذ «ةبوقعلل حلصي سبحلاو «هدرمت ببسب ةبوقعلا قحتسي سانلا ضعب ناك الو ,سبحلا نايب يف يأ :لصف
 عاطق يف 0 هلوقف :باتكلا امأ «عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب عورشم وهو «هتلج نم هلعجو ءءاضقلا باتك

 امأو «ةمهتلاب جر ی ا لألف :ةنسلا امأو «سبحلا هب دارملاو 0م :ةدئاملا) 4 ٍضْرأأْلا نم "0 وا :قيرطلا

 دم نامثعو رمعو ركب يبأو E ول لك ال رجلا Î نألف :عامجإلا

 يف هانب نم لوأ وهو «نجسلا ىب هن يلع نمز يف ناك الو «دجسملا يف وأ سلحملا يف سبحي ناكو «نجس
 ١0/٠ 3, 1١[ :قئاقحلا نييبت] .مالسإلا

 نكمي ال امك هنم نكمي ال كلذب هل ءيج ولو ءاطو الو شارف هيف سيل نشح عضوم يف نوكي نأ :سبحلا ةفصو

 ضر جالو ةعامح لو ةعمجل + جرخي الو .نوثكمي ال نكلو «هناريج وأ هبراقأ الإ سانيتسالل هيلع لخدي دحأ

 همدخي نم دحو نإف هانضأ اضرم ضرم نإو «نيديعلاو ناضمر ءيجمب جرخي ال اذكو «ليفكب ولو «ةزانح روضحل الو

 درج الو «لغي الو ءسبحي مث «مصاخيل جرخأ نيد هل ولو ءبسكو ةحلاعمل جرخي الو «ليفكب جرحأ الإو ءجرخي ال

 (حتف) .ةنتفلل ايفن ؛ةدح ىلع نجس ءاسنلل لعجيو «برضي الو «ةناهإ قحلا بحاص يدي نيب ماقي الو ءرحاؤي الو
 ' (حتف) .مهرد سدس وهو اقناد ولو :قحلا
 ةعيدو وأ «هريغ دي يف انيع ىعدا اذإ امك هسفنب هيلإ عفدلا نم يضاقلا نكمتي مل اذإ امم ديقي نأ يغبني :خلإ هرمأ

 ناك «هقح سنج نم وه ام هعم دجوف «كلذ ىلع نهربو «هيلع هل انيد وأ هدي يف يلا يه امنأ نهربو «هدنع هل
 (حتف) .هيلع ام عفدب هرمأ ىلإ جاتحم ريغ كلاملا ىلإ هعفديو «هقح سنح نم وه امو «هنم نيعلا ذحأي نأ يضاقلل

 لام نع الدب همزل نيد لك يف يأ ] :نمثلا يف هسبح (نيع) .يعدملا ىلإ هيلع ام عفد نع عنتما يأ :ىبأ نإف

 يف امهنيب لصفو «رارقإب وأ ةنيبب قحلا توبث نيب لصفي مل خيشلا نإ [ (ييع ءط) .نمثلا لثم هدي يف لصح
 هنوك فرعي مل هنأل ؛هسبحب لجعي مل هرارقإب تبث نإو «هراكنإب لطملا روهظل ؛هسبحي ةنيبلاب تبث اذإ :لاقف "ةيادحلا"

 لطم روهظل ؛هسبح كلذ دعب عنتما اذإف ءلالا بحصتسي ملف «لاهمإلا يف عمط هلعلف ؛ةلهولا لوأ يف ًالطام
 - ؛هسبح ىبأ نإف «عفدلاب هرمأ ًالام هل نأ رقأ نإف «هلأسي يح «كلذ يعدملا بلط اذإ امهيف هسبحي ال نأ :باوصلاو
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 هعرغ تبثي نأ الإ رقفلا ىعذا نإ هريغ يف ال ,ةلافكلاب همزتلا امو ,لجعملا رهملاو
 يارو هيلع ىعدملا خلإ همزتلا اميفو يأ

 E م e «هالخ «لام هل رهظي مل ناف «هنع لأسي مث «یأر اب هسبحيف «هانغ
 هيلع ىعدملل يأ سوبحلا لاح نع يأ سانلا يضاقلا

 ةنيبلا نع زجع نإو «هسبح ىبأ نإف «عفدلاب هرمأ ءآلام هل نأ ةنيبلا يعدملا ماقأو «لاملا ركنأ نإو «هلطم روهظل =

 [١١١/؟ :قئاقحلا زمر] .هيلع ىعدملا لوق لوقلا ناك ءركني وهو لام هل نأ يعديو

 هنأل ؛دقعب همزل نيد لك يقو يأ ] :ةلافكلاب همزتلا امو (نييع) .لإ رهملا لثم همزتلا لام لك ينو يأ :رهملاو

 ىلع ردقي نيع لك فو «كردلاب ةلافكلا معيو ءاورثك نإو «ليفكلا ليفكو ليفكلا معي [(ييع) .هلطم رهظ ءابإلاب

 تراص األ ؛اهكاله عدم ريغ اهعفد نم نيمألا عنتما اذإ تانامألاو ةبوصغملا نيعلا ىلع هسبح لمشيل اهميلست

 [تايانحجلا شرأو] تافلتملاو بصغلا نامضك نويدلا نم كلذ ريغ يف هسبحي ال يأ :هريغ يف ال (حتف) .ةبوصغم

 ؛رقفلا ىعدا اذإ ءايشألا هذه يف سبحي ال امنإو «بيرقلا وأ ةجوزلل تاقفنلا نويدو كيرشلا بيصن قتع لدبو

 يأ هانغ تابثإ يعدملا ىلعو «نيدلا هيلع نمل لوقلا ناك دجوي مل اذإ راسيلا ليلد نأل ؛راسيلا ىلع ليلد ال هنأل

 همازتلا ىلع همادقإو «هب هانغ تبث هدي يف لالا لصح ثيح هنأل ؛لوألا لصفلا فالخب «نيدلا ءافو ىلع هتردق

 (ييع) .عفدلاب رمألا دنع رقفلا وهو لصألاب كسمتم هنأل :رقفلا (حتف).هراسي ليلد هرايتخاب
 ءابلا [(ييع) .لطملا روهظل هسبحي ذئنيحف يأ ] :ىأر امب هسبحيف (ييع «ط) .الام هل نأب يعرش ليلدب :هانغ

 اهدئاعو ةدم نع ةرابع "امو «"هسبحيف" يف رتتسملا ريمضلا نم لاح فوذحم. ةقلعتم اهوخدمو يهو ةيدعتلل

 لام هل ناك ول هنأ يضاقلا نظ ىلع بلغي ىح ةحلصملا نم اهآر ةدمب اردقم هسبحيف :ريدقتلاو فوذحم

 ىععم الف «لاملاو ناكملاو نامزلاو صخشلا فالتحاب فلتخي كلذو «سبحلا ةاساقم ىلع ربصي ملو «هرهظأل

 ريدقتب سيلو يقافتاف رهشأ ةعبرأب هنعو «رهشأ ةتسب هنعو رهشب ردقم هنأ ةفينح يأ نع يور امو «هريدقتل

 نم رثكأ بجي ال ليلقلا يف :ةيكلاملا ضعب دنعو ءًاموي ولو يضاقلا يأر ىلإ ضوفم ريدقتلا نأ :حيحصلاو ءامتح

 ١7١/7[ :قئاقحلا زمر] .طقف رهشأ ةعبرأ ريثكلا فو ءرهش فصن

 تماق نإف «هآر ام ردق هسبح ام دعب ابوجو ال اطايتحا هناربج نم سوبحملا نع يضاقلا لأسي يأ :هنع لأسي مث

 ؛نئاد ةبيغب يفكي دحاولا لدعلاو «ةداهشلا ظفل ىلإ هيف جاتحي الو «سبحلا نم هجرخأ يأ هالحخ هراسعإ ىلع ةنيب

 هتقفن يف نيرسعملا لاح هلاح نإ :دهاشلا لوقي نأ :هتيفيكو ءمصخلا ةرضح طرتشي الو «طوحأ نانثالاو

 (حتف) ١5١/7[ :قئاقحلا زمر] .ةينالعلاو رسلا يف هلاح انربتخا دقو «ةقيض هلاحو «هتوسكو

 اذإو فقوو ميتي لام :ثالث يف الإ ليفك ذحأ الب نئادلا ىلع اريج سبحلا نم هقلطأ يأ :حلإ هل رهظي مل ناف

 ٍةَرْسُع وذ ناك ْنِإَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛ةرسيملا ىلإ ةرظنلا قحتساو يضاقلا دنع تبث هترسع نأل ؛ابئاغ نئادلا ناك

 (حتف «ٰييع) .املظ نوكي هدعب هسبحف 7.١( :ةرقبلا) 4 ٍةَرَسْيَم ىلإ ٌةَرِظَنف

 (ييع «ط) .سبحلا يف اهآر يلا ةدملا ىضم دعب نجسلا نم هحرحأ يأ :هالخ



 سبحلا نایب 41۲ ءاضقلا باتك

 د ف ز م س
 ‹قحأ راسيلا ةنيبو «هسبح لبق هسالفإ ىلع ةنيبلا درو «هئامرغ نيبو هنيب لحي لو

 يضاقلا نويدملا اذه

 ا هدلو نيد يف ال ءهتحوز ةقفنل لجرلا سبحيو ءرسوملا سبح دبأو
 يضاقلا

: 

 راظنإب رظنم هنأل ؛مهعنمي :الاقو :حيحصلا وهو «مامإلا دنع هتمزالم نع ءامرغلا يضاقلا عنمي ال يأ :خلإ لحي ملو
 هللا راظنإبف «لحألا لبق ةمزالملا قح مهل نوكي ال لحألا هل اوبرض نأب مهراظنإب ارظنم ناك ولف «ةرسيملا ىلإ هللا

 لك يف نكمم كلذو «ءافيإلا ىلع هتردق نامز ىلإ رظنم هنأ :هلو «دمحأو يعفاشلاو رفز لاق هبو «ىلوأ ىلاعت
 (ةيانع «حتف) ۱١١/١] :قئاقحلا زمر] .هيفخي ال يك هنومزاليف «ةعاس
 ىلع ةنيبلا تماق ول يأ :ةنيبلا درو (نيع ءط) .اليل ال ارام هنومزاليف هتمزالم نم مهعنم ال يأ :هئامرغ

 هيلع لا هتوسك ىوس الام هل ملعن ال مدعم سلفم هنأ نادهاش دهش وأ نانثا ربخأ نأب ةدملا يضم لبق هسالفإ
 ,ديؤمب ديأتت مل ام لبقت الف ؛يفنلا ىلع األ ؛ةياور يف ةنيبلا هذه يضاقلا لبقي الف «ةينالعو ارس هرمأ انربتحا دقو
 نم هسفن صالح ىلع رداقلا نأ رهاظلا ذإ ؛هب تديأت دقف «ةدم تضمف «سبح اذإو «تديأت ام سبحلا لبقو

 لبق لبقت امنأ :دمحم نع يورملا وهو «ةياور ينو «خياشملا ةماع ةياورلا هذه ىلعو ءاهلمحتي ال سبحلا ةقشم
 وهو «ىجي نب ريصنو لضفلا نب دمحم ركب وبأ ةيقفلا يفي ناك هبو «ةياور يف دمحأو يعفاشلا لاق هبو «سبحلا

 (ةيانع «نيع) .ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسإ لوق
 ىلع هيلع ىعدملا ماقأو «راسيلا ىلع ةنيبلا يعدملا ماقأ اذإ نعي [هراسعإ ةنيب نم لوبقلاب] :قحأ راسيلا ةنيبو

 ىعدملا لوقيو راسيلا يعدملا يعدي نأ الإ تابثإلل ةنيبلاو ضراع راسيلا نأل ؛ىلوأ راسيلا ةنيب تناكف «راسعإلا

 (حتف «ٰييع) .ثداح رمأب املع اهعم نأل ؛ مدقت ةنيب ماقأو كلذ دعب ترسع :هيلع

 ملاظ هنألإ :خلإ لجرلا سبحيو (ئيع) .سبحلا يف هدلخ هيلع ةردقلا عم قحلا ءافيإ نع غلا عنتما اذإ يأ :رسوملا

 لحجر ىلع يضاقلا ضرف اذإ يأ [(ييع) .نامزلا يضم طقست األ ؛ةيضاملا ةقفنلا فالخب قافنإلا نم عانتمالاب

 امنإو «عانتمالاب هملظ روهظل ؛هسبح «يضاقلا ىلإ تعفرف ءاهيلع قفني ملف ءرادقم ىلع احلطصا وأ هتحوز ةقفن

 اهيلع سبحي الف «ةيضاملا ةقفنلا امأ «هسبحي ال اهضرف درجمم امأ ءاهضرف موي نم يناثلا مويلا يف عانتمالا ققحتي

 (ةيانع «حتف).دقعب اهمزتلا الو «لام لدبب تسيل األ ؛رقفلا ىعدا اذإ امي ىضق نإو
 نأل [(ئيع) .هدلو ببسب ةبوقعلا قحتسي ال دلاولا نأل خلإ نيد يف دلاولا سبحي ال يأ ] :هدلو نيد يف ال

 هَل لَن الفظ :ىلاعت هلوق كلذ يف لصألاو ءصاصقلاو دحلاك هدلاو ىلع دلولا قحتسي الف «ةبوقع عون سبحلا
Eنإو عرفلا :دلولابو ءادساف ادح ولو ءالع نإو لصألا :دلاولاب دارملاو «ةيآلا (5:ءارسإلا) كاَمهْرَهَْت  

 :امهدنع حيحصلاو «نيدلا ءادأل هعاب الإو «هسنج نم ناك نإ هلام نم هنيد يضقي يضاقلاف سبحي مل اذإو «لفس

 - «ىلوملل هلام نأل ؛نيد دبعلا ىلع نكي مل نإ نوذأملا هدبع نيدب سيحب ال ىلوملا اذكو «هلوقنمك هراقع عيب
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 .ملعأ هللاو هيلع قافنإلا نم ىبأ اذإ الإ
 بألا عنتما يأ

 بج ال هنأل ؛ىلوملا نيدب دبعلا سبحي الو «بناحأ مهو ءامرغلا قحل سبحلا اذه نأل ؛سبحي «نيد هيلع ناك نإو =
 رجلا ةلزنمب هباسكأ قح يف بتاكملا نأل ؛ةباتكلا لدب سنح نم نكي مل اذإ هبتاكم نيدب سبحي ىلوملاو «نيد هيلع
 وأ بئاغ لام هل ناك اذإ نويدملا سبحي الو «هب ةصاقملا عوقول ؛سبحي ال هسنح نم ناك نإو .هلجأل ىلوملا سبحيف

 (حتف «ئيع) .رسوم نويدم
 اذإ ام ىلع لومحم اذهو «سبحي ذئنيح هنإف ءدلولا ىلع قافنإلا نم عنتما اذإ الإ دلاولا سبحي ال يأ :ىبأ اذإ الإ

 نأ ىرت الأ «هنع كالهلا عفدل سبحيف «هكالهإ دصق عنملاب هنأل ؛نمزلا غلابلا نوكي وأ هل لام ال اريغص دلولا ناك
 (ةيانع «حتف) ١51/7[ :قئاقحلا زمر] .هلتقب الإ هعفد هنكي مل و فيسلا هيلع رهش اذإ هلتقب هعفدي نأ هل
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 هريغو يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك باب

 ,ةداهشلاب مكح «مصخ e نإف «دوقو لح ريغ ف يضاقلا لإ يضاقلا بتكيو

 باتكلا نأ ملعا [(ييع) .هريغو رخآ ضاق ىلإ يضاقلا بوتكم ماكحأ نايب يف يأ ] :خلإ يضاقلا باتك باب
 ةماقإ كلمي مامإلا لبق نم ىلوم ضاق نم لب مكحم نم يضاقلا باتك لبقي الو «حصألا يف هملعب ءاضقلاك هملعب

 لبقت ال نمل هيلع درو يذلا باتكلا ناك اذإو «قاتسر وأ رصم يضاق ىلإ قاتسر يضاق نم لبقي :ليقو «ةعمجلا

 لصف دعب بابلا اذه دروأو .باتك ريغ نم هيلإ اوعفارت اذإ ام فالخب «هب ءاضقلا زاح «ةحوزلاو نيدلاولاك هل هتداهش

 ؛ةلاحم ال ددعتملا لبق دحاولاو «نييضاقب الإ متي ال يضاقلا ىلإ يضاقلا باتكو ءدحاو ضاقب متي سبحلا نأل ؛سبحلا

 لاحب ناك ول هنأ :فسوي يبأ نعو «ةياورلا رهاظ يف زوجي ال رفسلا ةريسم نود اميف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك

 (حتف «نيكسم).ىوتفلا هيلعو «لبقي كلذ هموي يف هلزنم ىلإ عوحرلا هنكمي ال يضاقلا باب ىلإ ادغ ول
 (حتف ,نيكسم) .خلإ "ةأرملا يضقتو" :هلوق هب دارملاو «يضاقلا باتك ريغ يأ :هريغو

 ظافلأ نم ىوقأ نوكي ال هنأل ؛باتكلا اذهي لمعلا زاوج ىبأي سايقلاو «دوقو دح ريغ يف :خلإ يضاقلا بتكيو

 فيكف يضاقلا هب لمعي ملا باتكلا يف ام هناسلب ربعو «هيلإ بوتكملا سلجم يف هسفنب بتاكلا رضح ولو «بتاكلا
 ايلع نأ يور امل ؛سانلا ةجاحل زوح هنأ الإ «متاخلا هبشي متاخلاو ءطخلا هبشي طنخلا ذإ ؛ريوزتلا ةهبش هيف نألو ؟باتكلاب

 بتكي هنأ :كلام نع ةياور يف الإ عامجإلاب ةلأسملا هذهو [15/5 :قئاقحلا نييبت] .هيلإ سانلا ةجاحل ؛كلذ زاحأ

 .امب ناءردني امهو ةهبشلا نم هيف امل ؛صاصقلا يأ دوقلاو دحلا يف لبقي مل امنإو ءًاضيأ دوقلاو دودحلا يف يضاقلا

 طقسي الو ةهبشلا عم تبثت ىلا قوقحلا لك يف يضاقلا بتكي يأ فوذحم هنم ئثتسملا "دوقو دح ريغ يف" :هلوقو

 ؛لاملا هبجوم يذلا لتقلاو ةثارولاو «ةافولاو ةيصولاو «ةلاكولاو قاتعلاو «ةعفشلاو قالطلاو «حاكنلاو نيدلاك امي

 دبعلاك ةلوقنملا نايعألاو «ةيراعو ةبراضمو ةعيدو نم ةدوححملا ةنامألاو بصغلاو «تيملو يحلا نم بسنلاو

 ىفي يذلا وهو «نورحأتملا هيلعو ءدمحم نع كلذ ىوريو «عبرألا هدودح نيب اذإ راقعلاك ةلوقنملا ريغو «ةيراحلاو

 دنع اهيلإ ةراشإلا ىلإ ةحاحلل ؛لوقنملا يف لبقيو ةلوقنملا ريغلا نايعألا يف لبقي ال :ةياورلا رهاظ يقو «ةرورضلل هب

 ةبلغل ؛ءامإلا نود ديبعلا يف لبقي هنأ :فسوي يبأ نعو «قوقحلا نم اهريغو راقعلا فالخب ءةداهشلاو ىوعدلا

 امك يمكحلا باتكلاب ىمسي :يناثلاو ءلجسلا :امهدحأ :ناعون يضاقلا ىلإ باتكلا مث ءءامإلا نود مهيف قابإلا

 (ةيانع «حتف) [٠/57١؟ :قئاقحلا زمر] .خلإ "اودهش نإف" :هلوقب هنيب

 رضاح :مصخ ىلع (ةيانع) .تاهبشلاب ناءردني امهو تاهبشلاب تبثت يلا قوقحلا دوقلاو دحلا ريغب دارملا :دح ريغ

 (ييع) .يعدملل هيلع ىعدملا ىلع هب دوهشملا موزلب يأ :ةداهشلاب (ندعم) .هيلع ىعدملا راكنإو يعدملا ىوعد دعب
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 و | مكحيل ةداهشلا بتكو «مكحي مل الإو ءالجس رعدما وهو .همكحب بتكو
 ي ا هيف يذلا باتكلا

 EPI ا د ها ,ةقيقحلا 5 ةداهشلا لقن وهو .يمكحلا باتكلا وهو اب هيلإ

 يمكحلا باتكلا يأ هداهتجلا

 جاتحي الف الإو ءاه اركذم باتكلا نوكيلو «نامزلا لوط ىلع ةعقاولا ىسني ال نح لجسلا بتكي اغإو :همكحب بتكو
 ؛مكحلا دحج وأ هيلع مكحلا دعب باغ اذإ الإ .هماقم موقي نم وأ هسفن مصخلا روضحب مت دق هنأل ؛مكحلا ةباتك ىلإ

 قالطإ راصحنا مهوي مالكلا اذه قايس «"الجس وعدملا وهو" :هلوقو ؛همكح ذفنيل وأ قحلا هنم يفوتسيل بتكي ذعنيحف
 «لجس اضيأ كلذف مكحلاب بتكو رارقإلاب مكحلا تبث ول هنأ عم دوهشلا ةداهشب همكح تبث بوتكم ىلع لجسلا

 اس تال كاك يمسي يآ :ةلجس (حتف «ٰييع) .مهفرع يٿ الجس ىعدي يضاقلا مكح اهيف ىلا ةجحلا نأ :دارملاف

 (ٰييع) .مكحلا دعب الإ نوكي ال لجسلاف ,مكحلاب همكحأ يأ

 نأل ؛ةداهشلاب بتاكلا يضاقلا يأ :مكحي ل (ييع) ارا هيلع ىعدملا يعي مصخلا نكي م نإو يأ :الإو

 (حتف «ييع) .لجسب سيلو لآملا رابتعاب مكحلا ىلإ هتبسن :يمكحلا (ندعمءئييع) .زوجي ال بئاغلا ىلع مكحلا
 دعب الإ نوكي ال لجسلا نأ :لجسلا نيبو هنيب قرفلاو «ةداهشلا لقن يمكحلا باتكلا يأ :ةداهشلا لقن

 سيل اهيف فلتخم ةلأسم يف عقو اذإ لجسلا يف يضاقلا مكحو «مكحلا لبق الإ نوكي ال يمكحلا باتكلاو «مكحلا

 هيلإ بوتكملل زاج هنإف «يمكحلا باتكلا فالخب «هب مكحلا لاصتال ؛هذيفنت هيلع لب ءدرلا ةيالو هيلإ بوتكملل

 ىلإ اراخب يضاق نم :اذكه بتكي هنأ يمكحلا باتكلا ةيفيك ركذ دقو «همكخ ضقنو بتاكلا يأر ةفلاخم

 هتميقو هنسو ءاذكو اذك هتيلح يذلا كرابم. ىمسملا الفلا دبعلا نأ يدنع ادهش ًانالفو ًانالف نأ دنقرمس يضاق

 دنقرمس يضاق ىلإ لصو اذإف «همتخيو باتكلا رحآ ىلإ نالف دي يف دنقرمسب عقوو «نالف هكلام نم قبأ ءاذك

 .هكرتي بتك امك هتيلح نكت مل نإف «نتملا يف يلا هطئارشب باتكلا حتفيو ءدبعلا عم مصخلا رضحي
 اليفك هنم ذخأيو ءءاضقلا هجو ىلع ال يعدملا ىلإ دبعلا ملسي الإو ءاهبف اراخب ىلإ بهذ نإ مصخلاف ناك نإو

 ىلإ بتكيو «قرس هنأ قيرطلا يف دحأ هل ضرعتي ال نح همتخيو ءصاصر نم ًامتاخ هقنعب لعجيو «دبعلا سفنب

 يف اودهش نيذلا دوهشلا رضحي باتكلا هيلإ لصو اذإف ءدبعلا مكح هيلإ لسرأ هنأو «هباتك باوج اراخب يضاق

 نأ دنقرمس يضاق ىلإ وه بتكي لب مكحي ال نكل «يعدملا كلم هنأ هيلإ اوريشيف «هترضح يف اودهشيل دبعلا ةبيغ

 مث هتلافك نع ليفكلا أربيو «مصخلا ىلع دنقرمسب يضاقلا مكحيل ؛هيلإ دبعلا عم هلسرأو ءهروضحب اودهش دوهشلا

 «مولعم هيلع ىعدم ىلع «مولعم عدمل «مولعم رمأ يف ؛مولعم ضاق ىلإ «مولعم ضاق نع باتكلا نوكي نأ طرتشي

 لصحي ال ءدجلا الو بألا مسا ركذي مل نإف مهتليبق وأ مهدحو مهيبأ ىلإ مهبسنو مهمسا ركذب ءالؤه مالعأو

 (حتف «نيكسم) .ملعلا همساب اروهشم ناك اذإ الإ فيرعتلا
 (ييع) .اه مكحيل هيلإ بوتكملا ىلإ اهلقن امنإو ةداهشلاب مكحي مل بتاكلا يضاقلا نأل :ةقيقحلا يف
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 ىلإ رظن : «هيلإ بوتكملا نإ لصو نإف « «مهيلإ ملسو e ,مهيلع ًارقو
 E يأ يضاقلا ىلإ يأ باتكلا غلب يأ اتكلا يأ اكلا ةداهشلا بتاكلا يضاقلا

 انيلإ هملس ضاقلا نالف باتك هنأ | نإ د س الق لقب «همتح
 ” “ باتكلا يص 0 رهشد م نو ب يأ يضاقلا

 RES «مصخلا ىلع هأرقو ؛يضاقلا م حتفو ءانيلع هأرقو «همکح سلجم ف
 هيلع ىعدملا يأ باتكلا هيلإ بوتكملا باتكلا

 دوهش مهو مهدهشي نم ىلع يأ [(ئيع) .باتكلا ىلع مهدهشي نيذلا دوهشلا ىلع يأ ] :مهيلع أرقو
 متخو «ملعلا نودب ةداهش ال ذإ ؛هيف ام اوفرعيل مهيلع ةءارقلا نم دبالف «يناثلا دنع نودهشي مهال ؛قيرطلا

 باتكلل نوكي نأ :هطئارش نمو «رييغتلا مهوتي ال يك مهيلإ باتكلا ملسو .دوهشلا دنع يأ مهدنع باتكلا

 ءيشب ذخأ ول يح «هدحو هيبأو هيلإ بوتكملا يضاقلا مساو هدحو هيبأ مساو هما هيف بتكي نأ وهو «ناونع

 يف اذه :ليقو «لبقي ال «هرهاظ ىلع ناك ول يح «باتكلا لحاد نم ناونعلا بتكيو «باتكلا لبقي ال اهنم
 اذإ :ليق «نيفرطلا دنع اقلطم مهدنع متو :هلوقو «هب لمعيف ءرهاظلا ىلع نوكي ناونعلاف :انفرع يف امأ «مهفرع

 .طرشب سيل هنأب في دوهشلا دي يف ناك نإو ءطرش متخلا نأب في يعدملا دي يف باتكلا ناك

 ىلع اودهش نإف «همتاحو هباتك اذه نأ مهدهشي نأ طرشلا امنإو كلذ نم ءيش طرتشي ال :فسوي يبأ دنعو

 يلتبا امل كلذ يف لهسف «طرشب سيل متخلا نأ :هنعو ءايفاك ناك «هيلإ بوتكملا يضاقلا دنع متخلاو باتكلا

 هبتكي مل ولف «خيراتلا هيف نوكي نأ :طورشلا نمو «ةفينح يبأ لوق لثم لوألا هلوقو «ارخآ هلوق اذهو ءاضقلاب
 نإو ءءاش نإ دوهشلا مسا ركذيو يعدملا ىلإ نوملسي مهنأ :مويلا ةاضقلا لمعو "مهيلإ ملسو" :هلوقو «لبقي ال

 (ةيانع ؛حتف) ١717/7[ :قئاقحلا زمر] .مهتداهش ركذب يفتكي ءاش

 بناجب ةقلعتملا ماكحألا نايب يف عرش «بتاكلا يضاقلا بناجب ةقلعتملا ماكحألا نايب نم غرف امل :خإ لصو نإف

 ةداهشلا ءادأ ةلزنك. كلذ نأل ؛مصخلا ةرضحب الإ هلبقي مل هيلإ بوتكملا ىلإ باتكلا لصو اذإ يأ ءهيلإ بوتكملا

 ءاهبتكيو ةداهشلا عمسي ثيح «بتاكلا يضاقلا فالخب ءاذه كلذكف «مصخلا ةرضحب الإ نوكي ال اهؤادأو

 ؛مصخلا و و فلج سو وبأ لاقو رتاج ناكف «لقنلل لب مكحلل سيل هعامس نأل ؛بئاغ مصخلاو

 روضح ربتعاف «باتكلا نم هملع ام عقي كلذ دعب مكحلاو «هلبقي نأ هل ناكف «هيلإ بوتكملاب صتخي باتكلا نأل

 (ةيانع «حتف «نييع).هب مكحلا دنع مصخلا

 يذلا باتكلا يأ :هنأ (ئيع) .هيلع ةداهشلاك مصخلا روضحب الإ لبقي الف هب مكحلل باتكلا اذه نأل :مصخ الب

 (ييع) ٠ را ا a .هيلإ لصو
 ناك نأب مهتلادع باتكلا يف دحجو وأ «ةلادعلاب مهفرعي ناك نأب هدنع مهتلادع تتبث اذإ اذه :خلإ يضاقلا حتفو

 هب مكحي الف مهتلادع روهظ لبق امأو ءاوكزف «تاقثلا نم مهفرعي نم لأس و أ مهتلادع بتك دق بتاكلا يضاقلا

 = «مهتلادع روهظ دعب الإ هحتفي ال هنأ :فاصخلا نعو «مهتلادع روهظ دعب الإ ةجح نوكي ال هنأل ؛مصخلا مرلي الو



 يضاقلا باتك باب ¥41۷ ءاضقلا باتك

 هيلإ لا تومبو «هلزعو بتاكل توم. باتكلا لطبيو هيف ام همزلأو
 باتكلا هيلع ىع

 :"ةريخذلا" يف طرشو «هب لمعي مل ءانترضحب همتخج ملو ءانيلع هأرقي ملو ءانيلإ هملسي مل :دوهشلا تلاق ولو =

 اذه نأ :هبشألاو زاج مصخلا ةبيغ عم هلبق ول ىح «باتكلا لوبقل ال «نالف باتك هنأب ةنيبلا لوبقل مصخلا روضح

 «تابثإلا نع لئس امل اذلو «هدحو هب ءاج اذإ 5 يعدملا دي نمو «ةنيب ريغ نم هلبقي هدنع نإف «فضسوي يبأ لوق

 ربخلا سيلو ءءاضقلاب يلتبا ال كلذ يف لئس دقو «هلبق «هريغو متخلاب اودهشي ملو «هباتك هنأ اودهش اذإ :لاقف

 .هدر «مقداهش فلاخي ام باتكلا يف دحو ولو «ةنياعملاك

 ةداهشب ةربتعم يه :لاق نم مهنمف ءاهيف اوفلتخاو «يضاقلا باتك زوجي ىح نييضاقلا نيب ةفاسم نم دبال مث

 ءادأل ادغ ول ناكم يف ناك ول هنأ :فسوي يبأ نعو «ةياورلا رهاظ يف مايأ ةثالث ةريسم يهو «ةداهشلا ىلع

 ناك نإو «ةداهشلا ىلع ةداهشلا زوجي هنأ :دمحم نعو «داهشإلا حص «هلهأ يق تيبي نأ عيطتسي ال ةداهشلا

 اناك نإو لوبقم يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك نأ :"ءاهقفلا فالتخا" يق يحركلا ركذو ءرصملا يف احيحص لصألا

 باتك زوجيو :"ةقفلا ةنازخ" يفو ءزجعلاب ربتعا :ةياورلا رهاظ ينو «ليكوتلاب هاربتعا امهأكف ءدحاو رصم يف

 يضاق ىلإ قاتسر يضاق نم زوجي الو «قاتسر يضاق ىلإ رصم يضاق نم وأ ؛نيرصملا يف يضاقلا ىلإ يضاقلا

 (حتف) ١١1/7[ :قئاقحلا زمر] .رصم
 لبق لوصولا دعب وأ «يناثلا يضاقلا ىلإ باتكلا لوصو لبق بتاكلا لزع وأ تام اذإ يعي :خلإ باتكلا لطبيو
 لطبت ةداهشلا عورفلا ءادأ لبق لوصألا تومو «ةداهشلا ىلع ةداهشلا ةلزنمب هنأل ؛باتكلا لطب مهيلع هأرقي نأ

 هيف دحو فذق وأ دادترا وأ قسف وأ ءامغإ وأ نونحب ءاضقلا ةيلهأ نع بتاكلا جرحأ اذإ اذكو « عورفلا ةداهش

 ولو «ةياور يف دمحأو كلامو يعفاشلا لوق وهو «هب يضقي هيلإ بوتكملا لب «هتوع. لطبي ال :فسوي وبأ لاقو
 هيلع بجو هنأل ؛هيلإ بوتكملا هب مكحيو «ةياورلا رهاظ يف لطبي ال باتكلا أرق ام دعب بتاكلا يضاقلا تام

 .رفزل ًافالح امي مكحلا لبق لبق ةداهشلا ءادأ دعب دهاشلا تام ول امك توملاب لطبي الف «ةءارقلاب هب ءاضقلا

 وأ هضرم وأ هلصأ توم الب عورفلل ةداهش ال هنأ ةداهشلا باتك يف امل احيرص ةفلاخم ةرابعلا هذه :ليق نإف

 ىلع ةداهشلا نأل ؛امهنيب ةفلاخم ال :انلق ءايشألا هذه ققحتم وهو لصألا زجع دنع ةحاحلل اهزاوح نأل ؛هرفس

 اولوقي نأب ةيصولا يعم. :يناثلاو ءانهه روكذملا وهو لكوملا توم لطبي وهو ليكو تلا نعم. :امهدحأ :نيعون
 (ةيافك «نيع) .يصوملا توم دعب الإ ذفنت ال ةيصولاو ءانتداهش ىلع اودهشاف انتم اذإ :عورفلل
 هيلإ بوتكملا يضاقلا توم باتكلا لطبي يأ :خإ تومبو (ط «عم) .هتيلهأ مدعب بتاكلا لزع يأ :هلزعو

 هل اعبت هيلإ بوتكملا ريغ نوكيف «نيملسملا ةاضق نم هيلإ لصي نم ىلإو يضاقلا نالف ىلإ :اذكه بتك اذإ الإ
 مكحيو كلذ لقي مل نإو هيلإ بوتكملا توم. لطبي ال :ةثالثلا تلاقو «هيلإ بوتكملا توم لطبي ال ذئنيحف

 = «ةنامألا يف نوتوافتي ةاضقلاو «هتنامأو لوألا ملع ىلع دمتعا بتاكلا يضاقلا نأ :انلو «هدعب هب ءاج يذلا يضاقلا



 ... يضاقلا باتك باب 4۹۸ ءاضقلا باتك

 «مصخلا توعب ال «نيملسملا ةاضق نم هيلإ لصي نم لك ىلإو :همسا دعب بتك اذإ الإ
 يضاقلا بتاكلا يضاقلا يأ 5

 هل اذ رف نأ الإ ضاق فلختسي الو «دوقو ٌدح ريغ يف ةأرملا يضقتو

 اذكو «هتوم دعب روصتي ال كلذو «هيلإ بوتكملا نم مكحلا بلط بتاكلا نألو «لاومألا يف ءانمألا ريظن راصف =

 هيلإ لصي نم ىلإ نالف ةدلب يضاق نالف نب نالف نم :ءادتبا بتك اذإ ام فالخب «هيلإ بوتكملا لزع دعب لطبي

 ؛دحأ هب مكحي نأ زوجي الف مهيلإ ابوتكم اوناكف «لكلا دمتعا هنأل ؛زوجي ال ثيح نيملسملا ةاضق نم اذه يباتك

 «فيرعتلا لصح ادحاو نيع اذإو ءردقلا اذهه لصحي ال مالعإلا مامتو ءطرش هيلإ بوتكملاو باتكلا يف ام مالعإ نأل

 ىلع اليهست خياشملا نم ريثك هنسحتساو ءاضقلاب يلتبا نيح ةاضقلا نم دحأ نييعت ريغ نم فسوي وبأ زاحأو

 (يفاك «حتف «ئيع) .هجولا وهو «مويلا سانلا لمع هيلعو «سانلا
 (ييع) .هيلإ بوتكملا تومع لطبي ال ذئئيحف لإ هيلإ لصي نم ىلإو يضاقلا نالف ىلإ بتك نأب :نيملسملا

 هبيرق نأل ؛لطبي ال نأ ىغبني ني يعدملا تام ولو «هيلع ذفنيف «هماقم موقي هيصو وأ هثراو نأل :مصخلا توع ال

 يضاقلا ,EE ‹لصألا دهاش توم لطبي ال اذكو ٠٠٠١/١[ :قئاقحلا نييبت] .هل ذفنيف «هماقم موقي

 عرش يضاقلا باتك نايب نم غرف امل :يضقتو (حتف «ييع) .ءاسنلا ةداهش هيف زاج امك ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 (نيكسم) .خلإ يضقتو :لاقف هريغ يف
 .امهريغ يف اهؤاضق زوجي اذكف امهريغ يف ةزئاج اهتداهشو «ةداهشلاك ءاضقلا نأل ؛صاصق يأ ] :دوقو دح ريغ

 اهيلوم نأ الإ اهؤاضق اذكف «صاصقلاو دحلا ريغ يف ةزئاح ةأرملا ةداهشو «ةداهشلا لهأ ءاضق لهأ نم رم امل [(ييع)

 ,عراشلا رابحإب اهلقع روصقل ؛ةأرملا يلوت نأ زوجي ال هنأ :يعفاشلا نعو ,"ةأرما مهرمأ اولو موق باح" ربخل مثآ

 ىلع ةيصوو فاقوألا يف ةرظانو ةدهاش حلصت اهنأ ىرت الأ ةيلكلاب اهتيلهأ بلس ديفي ال اهلقع ناصقن :انلق

 «لاومألا باب يف ةدهاش حلصت اهأل ؛حص لاومألا يف تضقو ءءاضقلا تدلق ةأرما :يباتعلا مامإلا لاقو «ىماتيلا

 سفن نأل ؛عامجإلاب ذفن «هزاوج ىري رخآ ضاق هاضمأو ءصاصقلاو دودحلاب تضق ولو ءاهيف ةيضاق حلصتف
 نيسحلا وبأ خيشلا لاقو ءصاصقلاو دودحلا يف لحجر عم ءاسنلا ةداهش زوجي ناك احيرش نإف «هيف دهتحم ءاضقلا

 هنأل ؛هلاطبإ هريغل سيلو «هؤاضق ذفن نيتأرماو لحر ةداهشب صاصقلاو دودحلا يف يضاقلا ىضق ولو :يفسنلا

 (حتف) [١١؟5/؟ :قئاقحلا زمر] .هيف افلتخم انه ءاضقلا سفن سيلو «هيف دهتحب لصف يف ىضق

 نود ءاضقلا هيلإ ضوفم هنأل ؛رذعب ولو [(ئيع «ط) .ءاضقلا ىلع فالختسالا زوجي ال يأ ] :فلختسي الو

 نم فلختسا ولف «ضيوفتلا وأ لكوملا نذإب الإ لكوي نأ هل سيل حاكنلا وأ عيبلاب ليكو لاك راصف ءديلقتلا

 عم لكو اذإ ليكو لاك زاح «هزاجأ هنأ الإ .هرضحم ريغب وأ ءلوألا نم رضحم. يناثلا ىضقف «كلذ هيلإ ضوفي مل
 - «رجي مل ًالهأ نكي مل نإف ءارفاك الو فذق يف ًادودحم الو اقيقر ال ءاضقلل ًالهأ يناثلا نوكي نأ طرشب نذإلا مدع



 .. يضاقلا باتك باب 4۹ ءاضقلا باتك

 ف 520
 ص مكح هيلا ا نوم 0100011 11  ز زة هاضمأ هلق ضاق اوف ادو ةا أملا فالخ

 يف مامإلا نع ًابئان ريصيو ءءاش نم يلوي نأ هل ءتكش نم لو :هل لاق نأب فلحتسي نأ مامإلا هيلإ ضوف ولو =
 كلج ا وحبا اكوا ورع Eg EE E SS EY حاتم لا

 «هريغ ىلإ ءاصيإلا كلمي ثيح يصولا فالخب «لكو ملا توم« نالزعنيو «هتوم. بئانلا لزعني الو ؛هلزع لوألا ليكولا

 هنأل ؛لزعلا هل ناك «تئش نم لدبتسا :هل لاق نأب لزعلا مامإلا هيلإ ضوف ولو «هتايح يف لزعلاو ليكوتلا كلمبو
 نإف ءةاضقلا يضاق كتلعج :مامإلا لوقي نأ لثم ةلالد وأ ءرم امك ًاحيرص ضيوفتلا ناك ءاوس ضيوفتلاب هكلم
 (حتف «نيع) .الزعو اديلقت مهيف فرصتي يذلا وه ةاضقلا يضاق

 فرش ىلع افوكل ؛فالختسالاب مامإلا هل نذأي مل نإو «هريغ فلختسي نأ هل زوجي ثيح «اهتماقإب يأ :فالخب

 ثدح اذإ مث ءتقوب تقؤم ريغ هنأل ؛ةعمجلاك ءاضقلا سيلو «هئاضقناب ءادألا توفي تقوب ةتقؤم األ ؛تاوفلا

 دقعنت الف ءاهيف طرش ةبطخلا نأل ؛ةبطخلا دهش نم الإ فلختسي نأ هل زجي مل «ةعمجلا يف عرشي نأ لبق مامإلا

 نم ةبطخلاو «حتتفم ال ناب فلختسملا نأل ؛ةبطخلا دهشي مل نم فلختسي نأ هل زاح اهيف عرش ناك نإو ءافود

 (ةيانع ,حتف «نييع) .ةعمجلا حاتتفا طئارش

 مكحلا كلذ قفاو «هاضتقع. مكح يأ [(حتف «عم) .رخآلا يضاقلا مكح هيلإ عوفرملا يضاقلا ىضمأ يأ ] :هاضمأ

 فلاخي مل نإ" :هلوقو «معيف «طرشلا قايس يف ةركن هنأل ؛لزع وأ تام وأ هئاضق ىلع رحآلا يقب «هفلاح وأ هيأر

 وأ ةينزم مأ حاكن ةحصب وأ هنبا وأ هيبأ ةينزم لحب ءاضقلاك فلسلا هليوأت يف فلتخي مل يذلا مكحلا يأ "باتكلا

 يعطق ناك اذإ ةنس وأ باتك نم رتاوتملا ةفلاخمف الإو «ةلالدلا يعطق نوكي ال نأب باتكلا دييقت نم دبالو ءاهتنب

 فلاخم هنأل ؛يناثلا جوزلا ءطو الب لوألا جوزلل ثالثلا ةقلطملا ليلحتك "ةروهشملا ةنسلاو" :هلوقو «رفك ةلالدلا

 نم ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلا' :روهشملا ثيدحلل فلاخم هنإف «نيميو دهاشب ءاضقلاكو «ةليسعلا ثيدحل

 .بيرغلا ثيدحلا نع ازارتحا ؛ةروهشملاب ديقو «"ركنأ

 ءًفالتحخا ال فالح ىمسي هيلإ دنتسملا ريغو ءيعرش ليلد ىلإ دنتسي فالح هيف سيل يذلا يأ "عامجإلاو" :هلوقو
 نأ يناثلا يضاقللف ءدلولا مأ عيب زاوحب ىضق اذإ امك :عامجإلا ةفلاخم ريظنو «لوألا ردصلا يف فالتحالا :ربتعملاو

 نأ :ةروكذملا ةلدألل ًافلاخم نكي مل اذإ هيلإ عفر ام يضاقلا ءاضمإ يف لصألاو «نيعباتلا | عامجإل فلاح هنأل ؛هضقني

 لمتحي امهنم الك نأ يف لوألا داهتجاك يناثلا داهتحا نأل ؛هريغ هدري الو «ذفني هيف ادهتحم الع ىقال م ءاضقلا

 ينو «هب ءاضقلا لصتي مل ام وهو «ةحجرد هنود وه امه ضقتني الف «هب ءاضقلا لاصتاب لوألا ححر دقو ءأطخلا

 «هاضمأ «كلذ ريغ ىري رخآلا يضاقلا ءاح مث «يضاقلا هب ىضقف ءاهقفلا هيف فلتحا امو :"ريغصلا عماجلا"

 زوجي ال كلذب ملعي ال وهو «هيف دهتحم لصف يف ىضق ول يح «ءاملعلا فالتخاب املاع نوكي نأ :هطرش :اولاقو

 (حتف «ةيانع «ٰييع) .مهتماع دنع هؤاضق



 ... يضاقلا باتك باب 47٠ ءاضقلا باتك

 ف روزلا ةداهشب ءاضقلا ذفنيو ,عامجإلاو ةروهشملا ةنسلاو باتكلا فلاخي مم نإ
 ةبذاكلا ةداهشلاب يأ تكا 00 رح الا يض 5 آلا اقلا مكح

LIA ST E A E GS انطاب و ارهاظ حوسفلاو دوقعلا 

 ىلإ دنتسي فالح هيف سيل يذلا يأ :عامجإلاو (ئيع) .ادماع ةيمستلا كورتم لحب يضقي نأ لثم :باتكلا

 احاكن ةأرما ىلع لحر ىعدا نأب :خلإ ءاضقلا ذفنيو (ندعم) .ةدحلا حاكن زاوحب ءاضقلا لثم يعرش ليلد

 يف اذكو حاكنلاب امهنيب ىضق دوهشلا بذكب يضاقلا ملعي الو روز يدهاش اهيلع لحرلا ماقأو .دححت يهو

 يملس :اه يضاقلا لوقيو «جوزلا ىلإ ةأرملا ملستف رهاظلا ثيح نم يأ "ارهاظ" :هلوقو «خسفو دقع لك

 بجيو «نيكمتلا اه لحيو ءاهؤطو لحرلا لحيف هللا نيبو هنيب ةنايد يأ "انطابو" :هلوقو ءكحوز هنإف هيلإ كسفن
 ذفني مل هب ملع ولف «دوهشلا بذكب يضاقلا ملع مدع :لوألا :ناطرش انطاب ذافنلل نكل «مسقلاو ةقفنلا لحرلا ىلع

 ءعاضرب وأ ةرهاصمم ةمرحم وأ ةدترم وأ ةدتعم وأ جوز تحت ةأرملا تناك اذإف الباق لحملا نوك :يناثلا «هؤاضق

 .ةفينح يبأ دنع مكحلا اذهو «ذفني مل

 :امهدنعو «هدنع كلذك نطابلا يف وهف هلالحإب وأ هعرحتب رهاظلا يف يضاقلا هب ىضق ءيش لك نأ :هيف لصألاو

 ا راقكتو دع د ناك ا "ضنا اطار تالا ارفاق ج والا داش نأ ا زها ل

 ماقأو احاكن ةأرما ىلع هند يلع ةرضحب ىعدإ الجر نأ يور ام وهو هد يلع لوق :هلو ءرفزو ةئالثلا
 نم امهنيب ةعزانملا عطقل ءاضقلا نألو ؛"كاجوز كادهاش" :ةأرملل لاقو «حاكنلاب هد يلع يضقف «نيدهاشلا

 نأ ىرت الأ «عرشلا يف كلذ لثم ذوفنب اندهع دقو ءامهنيب ةعزانملل اديهمت ناك انطاب ذفني مل ولف «هجو لك
 ن تدا اهدا او هاف دي اعلا لا
 ىضقو ءروز يدهاش اهيلع ماقأو ءدحجت يهو ءاحاكن لحر ةأرما ىلع ىعدا اذإ :اهنم :ةريثك لئاسملا روصو .

 :اهنمو «كلذ هل لحي ال :امهدنعو «هدنع هنم نيكمتلا ةأرملل لحو ءاهؤطو جوزلل لح امهنيب حاكنلاب يضاقلا

 ىلع ىعدا نأب يرتشملا بناج نم ىوعدلا نوكي نأ :امهدحأ :نيهجو ىلع وهو «روزلا ةداهشب عيبلاب ىضق اذإ

 «يم ةيراجلا هذه تيرتشا كنإ :لاق نأب عئابلا بناج نم نوكي نأ رحآلاو «ةيراحلا هذه م تعب كنأ هريغ

 خسف نيدقاعتملا دحأ ىعدا اذإ :اهنم :ةريثك خوسفلا روص كلذكو «نيهحولا يف اهؤطو يرتشملل لحي هنإف

 ءاثالث اهقلط هنأ اهجوز ىلع تعدا اذإ :اهنمو «ةيراجلا ءطو عئابلل لحي ءيضاقلا خسفو «روزلا ةنيب ماقأو ءدقعلا

 ارهاظ ءطولا جوزلل لح «ةدعلا ءاضقنا دعب رخآ جوزب تحجوزتو «ةقرفلاب يضاقلا ىضقو «روز ةنيب تماقأو
 [١؟/9 :قئاقحلا زمر] .امهدنع ال هدنع ًانطابو
 نيب رهاظلا ثيح نم يأ ] :ارهاظ (حتف ءئيع) .تاعربتلا دوقع لمشيو ءارشلاو عيبلاو حاكنلاك :دوقعلا يف

 (حتف «نييع) .بيعلاب درلاو ةلاقإلاو قالطلا معيف «ناك هحو يأب دقعلا مكح لاطبإ خسفلاب دارأ [(ييع) .سانلا



 .. يضاقلا باتك باب ١ ءاضقلا باتك

 هماقم موقي نم رضحي نأ الإ باغ ىلع يضقي الو ,ةلسرملا كالمألا يف ال
 بئاغلا ماقم يضاقلا يأ

 ا ا ا ا IS ETS نوكي وأ «يصولاو لیکو لاک

 رك تاك حج

 يف روز ةداهشب ىضق ول عي [(يع) .انيعم اهببس ركذي مل يلا ةقلطملا يأ ] :خإ ةلسرملا كالمألا يف ال
 نييعت سيلو ءامحازت كلملا بابسأ يف نأل ؛انطاب ال ًارهاظ هؤاضق ذفني اهبابسأ نودب تبنت ال ىلا ةقلطملا كالمألا
 ىعدا اذإ ام فالخب ءاغلإلا نيعتف رشبلا عسو يف سيل ببس ريغب ًاقلطم كلملا تابثإو «ضعبلا نم ىلوأ ضعبلا

 كالمألا يف ءاضقلا نأ :لصاحلاو طابو ارهاظ دقي هتاف اهر حاكنلاو ةراحإلاو ءارشلاو عيبلاك انيعم ابيس

 انطاب روزلا ةداهشب هيف ءاضقلا ذفني الف «ةقلطملا كالمألاك ثرإلاو 81 انطاب ذفني ال روزلا ةداهشب ةلسرلا
 (حتف «ْييع) .ةفينح يبأ نع ناتياور ةقدصلاو ةبملا يفو ءاقافتا

 بئاغلا ىلع ءاضقلا زوجي :ةثالثلا تلاقو ءاندنع بئاغل الو بئاغ ىلع يضاقلا ءاضق حصي ال يأ :يضقي الو

 ام نايفس يأ لام نم يذح" :امل لاقف «بئاغ نايفس وبأو ةقفنلاب نايفس يبأ ةأرما دنف ىضق كع هنأل ؛ةنيبلاب

 تعم اذإ كنإف ءرحآلا مالك عمست يح نيمصخلا دحأل ضقت ال" :هدذ ىلعل ع هلوق :انلو "كدلوو كيفكي

 ةعزانم الو «ةعزانملا عطقل ءاضقلا نألو «هانعم. يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور «"يضقت فيك تملع رحآلا مالك

 ىلع اه ةناعإو ىوتف ناك امنإو ءءاضق نكي مل هنأل ؛دنه ثيدح يف مهل ةجح الو .حصي الف «راكنإلا مدعل ؛انه

 (حتف «ييع) .ةنيبلا مقت ملو ةيجوزلا عدت مل اما ىرت الأ هلام ذحأ

 ليكولا ىلع ال «هيصو ةرضحبو هليكو ةرضحب تيملاو بئاغلا ىلع مكحي امنإ يضاقلا نأ ءانثتسالا دافأ :رضحي نأ الإ

 نح اذك و: «نتقابلا نع امض بص ةكوولا نحنا إف محلا مدع فاكلاب دافأ "ليكو لاك" :هلوقو .يصولاو

 هماقم مئاق هنإف بئاغلا ليكوك يأ :ليكولاك (حتف) .اتباث فقولا ول يأ مهيلع فوقوملا دحأو «نيدلا يكيرش
 ِ يضاقلا بصني نم وهو يضاقلا ةهج نم رخسملا نع ازارتحا ع رشلا ةبانإب يصولا ديقتيو :يصولاو (ندعم) .هتبانإب

 نم رضح اذإ بئاغلا ىلع مكحلا زوجي :نيعملاو «نيتياورلا فالتحا هيفف «هيلع ةموصخلا عمسيو «بئاغلا نع ًاليكو

 عمسيل يضاقلا دنع هريغ لحجر رضحأ ولو «هيلع مكحلاو ءرضاح هنأك بئاغلا لعجيو «يصولاو ليكو لاك هماقم موقي

 ءاضقلا نأ :بهذملاو «هيلع ةموصخلا عمسي ال يضاقلاف ءمصخب سيلو رخسم هنأ ملعي يضاقلاو «هيلع ةموصخلا

 (حتف «ئيع) .ةرورضل الإ زوجي ال رخسملا ىلع ءاضقلا نأ :دمتعملاو «حصي ال بئان الب بئاغ ىلع

 ىلع ىوعدلل امزال اببس بئاغلا ىلع ىوعدلا ناك اذإ اميف ًاضيأ بئاغلا ىلع مكحلا زوجي يأ :خإ نوكي وأ
 ءريغلا ركنأو هريغ دي يف اراد يدا یک ااو ا الا رضاحلا ىلع نوكي نأ :امهدحأ :ناعون وهو رضاحلا

 ىلع مكحلا تبثيو «هتنيب لبقت بئاغلا نالف نم اهارتشا هنأ ديلا يذ ىلع ةنيبلا يعدملا ماقأو «هكلم امأ ىعداو

 = هريغ دي يق راد يف ىعدا اذإ اذكو «ةنيبلا ةداعإ ىلإ جاتحي الو «همزل بئاغلا رضح اذإ ىح «رضاحلاو بئاغلا



 ... يضاقلا باتك باب 145 ءاضقلا باتك

 هلآ هرعت ي اع ا نبك را ىلغ ةا اا ايم تالا لغ نعي ا
 يعدملا "راد لثم هئاعدال يأ ةيردصم ةلوضوم وأ ةيرالبصم

 ,ميتيلا لام يضاقلا ضرقيو ب د ل E ORD S ها وقل هكا هيلا لام ىضاقلا ض رقيو بئاغلا نالف .م ها تشا

 ةنيب يعدملا ماقأف ءدحأ نم اهرتشا مل يراد رادلا :ديلا وذ لاقو «بئاغلا نالف نم اهارتشا ديلا اذ نأب ةعفش =

 ىلع انید صخش ىعدا اذإ اذكو «بئاغلاو رضاحلا ىلع مكحلا تبثيو «هتنيب لبقت «بئاغلا نالف نم اهارتشا هنأ

 فلأ بئاغلا ىلع هل نأ ةنيبلا يعدملا ماقأف «نيدلا ركنأو «ةلافكلاب رضاحلا رقأف «هرمأب بئاغلا نع ليفك هنأ

 .بئاغلاو رضاحلا ىلع مكحلا تبثيو «هتنيب لبقت «مهرد

 ءاطوس نوعبرأ هيلع بجيف «نالف دبع هنأ فذاقلا يعدي نأ لثم «نيئيش امهيلع هيعدي ام نوكي نأ :يناثلا عونلاو

 «نادبع نادهاشلا :هيلع دوهشملا لاق وأ ءاطوس نونامث هيلع بجيف «هقتعأ دق بئاغلا هالوم نأ ةنيبلا فوذقملا ماقأف

 ءيشك نيقحلا نأل ؛بئاغلا ىلع قتعلا تبثيو «لبقت هتنيب نإف ءامهكلمي وهو ءامهقتعأ امهالوم نأ ةنيبلا يعدملا ماقأف

 .رارحألا نع كفني ال رحلا ّدحو «رحلا نع كفنت ال ةداهشلا ةيالو نأل ؛رحآلا نع امهدحأ كفني ال ذإ ؛دحاو

 دمت ا احس قوكم لو رال للغ ةع ا اطر بئاغلا ىلع هيعدي ام ناك اذإ مث

 بئاغلا نالف قالطب يقالط تقلع كنإ :اهجوزل ةأرملا لوقت نأ لثم «بئاغلاو رضاحلا ىلع هتنيب لبقت ال طرشلاب

 «ررضتي ال ناك نإو «كلذب ررضتي هنأل ؛اهتتيب لبقت مل ءاثالث هتحوز قلط ًانالف نأ ةنيب تماقأو ثالث هتجوز

 .هيلع ررض ال هنأل ؛لبقت «رادلا لحد هنأ ةنيب تماقأف «رادلا بئاغلا نالف لوحدب يقالط تقلع :تلاق نأب لبقت

 (حتف) ١۲۸/۲] :قئاقحلا زمر]
 لبقت :بئاغلا نالف (ئئيع ءط) .اضيأ بئاغلا ىلع مكحلا زوجيف هنع امصخ رضاحلا بصتناف :رضاحلا ىلع

 (ييع «ط) .هراكنإ ىلإ تفتلي ال ركنأو بئاغلا رضح اذإ ىح رضاحلاو بئاغلا ىلع مكحلا تبثو هتنيب
 ميتيلا لام ضرقي نأ اناا يضاقلل زاج يأ [(ندعم طر .هل بأ ال نم وهو] :ميتيلا لام يضاقلا ضرقيو

 يف هيصو دوحو عم هلام يف فرصتلا نم عونمم هنأل ؛يضاقلا بوصنم ولو هل يصو ال ثيح «نمتؤم ءيلم نم

 هلو ؛لدع دي ىلع هعضوو «فرسم بأ نم لاملا ذخأ هلو «هيرتشي ًالغتسم الو ةبراضم هلبقي نم دحي ملو «حيحصلا
 .هناكم ملعي ملو فلتلا فاح اذإ هلوقنم عيب هلو «بئاغلاو فقولا لامو «طقتلملا نم ةطقللا ضارقإ

 نإف «ةظوفحم اهئاقبل مهتحلصم مهلاومأ ضارقإ يف نأل ؛ضارقإلا ةركذت لحأل يأ "كصلا بتكيو" :هلوقو

 ,كالهلاب ةنومضم نكت مل اهنكل ءاضيأ ةعيدولاب ظفحلا لصحيو ؛هسفنب ظفحلا نع زجعي دق هلاغشأ ةرثكل يضاقلا

 امولعم هنوكل ؛جارخختسالا ىلع ردقي يضاقلاف «ضرقتسملا دحح نإو ءاهضرقيف ؛ةنومضم ةظوفحم ريصت ضرقلابو

 نإف «ميتيلا لام ضرقي نأ يصولل سيل يأ "يصولا ال" :هلوقو .نايسنلا يفتنيو «ظفحلا لصحي ةباتكلابو «هل

 = يصولا ةردق مدعل ؛ةيقاب كاللا ةفاخغ نكل «ضارقإلاب نيدوحوم اناك نإو نامضلاو ظفحلا نأل ؛نمض لعف



 ... يضاقلا باتك باب .KA ءاضقلا باتك

 .بألاو يصولا ال «كصلا بتكيو
 يضاقلا يأ

 لام بألا ضرقي الو يأ "بألاو" :هلوقو .لبقت ةنيب لك الو «لدعي ضاق لك سيل هنأل ؛جارختسالا ىلع =

 لاملا معت بألا ةيالو نأل ؛كلذ هل زوجي :ةياور يفو «ضارقإلاب نمضيف «جارختسالا ىلع ردقي ال هنأل ؛يبصلا

 هذحأ نإو «هدوححج نمأي نمم هضرقي هنأ :رهاظلاو «هل رظنلا كرت نم هعنمت هتقفشو «يضاقلا ةيالوك سفنلاو

 اع یر كلذ ل نسبا هنأ ةه نأ نع سلا قورو فلل هل زيقن ف ا بألا

 .هريغو لاملاب رارقإلا باتك وهو هاسني نأ فاخي هلاغشأ ةرثكل هنأل ؛ظفحيل ابدن ضرقلاب :كصلا بتكيو

 اونمض اوضرقأ نإف «ريغصلا لام طقتلملا اذكو ريغصلا هدلو لام بألا ضرقي الو يأ :بألاو (ندعم؛ئيع)

 (ط) .ليصحتلا نع مهزجعل



 ميكحتلا باب ٤} ءاضقلا بانك

 يححتلا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 ةيدو دوقو ّدح ريغ يف لوكن وأ رارقإ وأ ةنيبب : ءامهنيب مكحيل الجر امكح
 7 هيلع ىعدملا نم لحجز لجرلا كلذ امكح هالعج يأ نانثالا يأ

 O ع ا م د م ا «ةلقاعلا ىلع

 ءءاضقلا عورف نم وه [(ييع) .نيتحتفب امكح هلعج اذإ فاكلا ديدشتب مكح نم ردصم وه] :ميكحتلا باب

 ةيالو و «همکحب يضر نم ىلع همكح راصتقال ؛يضاقلا نم ةبترم ندأ مكحلا نأ ثيح نم هريحأتو

 A اوثعبافإل :ىلاعت هلوقف «باتكلا امأ .ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب ع ورشم وهو ءيضاقلا

 مد ذاعم نب دعس مكح ىلع لزن ب هنأ يورف «ةنسلا امأو ءنيجوزلا ميكحت يف تلزن (٠٠:ءاسلار اهلها ْنِم
 لوبق عم هيلع لادلا ظفللا :هنكرو «ةباحصلا عامجإ هيلعو .همكحب ءاضرلا ىلع دوهيلا تقفتا امل ةظيرق نب يف

 ةهج نمو «ايَمذ يّمذ ميكحت حصيف «مالسإلاو ةيرحلا ال غولبلاو لقعلا :رسكلاب مكحملا ةهج نم هطرشو «رحآلا

 (ةيانع «حتف) .ءاضقلل هتيحالص :حتفلاب 2

 :هلوق ى ءافلاب تفطعلاو ةلاهجللا اعامخإ ر مم دجسملا لحدي نم لوأ امكح ول ذإ ؛امولعم يأ :الجر

 نألو «ءاضقلل امهتيحالصل ؛قسافلاو ةأرملا ميكحت زاوج ' 'ايضاق حلص ول" :هلوقب دافأو «ديق ال يقافتا "مكحف"

 يف ادودحم وأ ادبع وأ ًارفاك امكح ول نح «يضاقلا يف طرتشي ام هيف طرتشيف ءامهنيب اميف يضاقلا ةلزنمب مكحلا

 ةداهشلا لهأ نم هنأل ؛زاح ايمذ ةمذلا لهأ مكح نإو «نيملسم نامصاختملا ناك نإ زوحي ال ا فو

 .ةمذلا لهأ نيب مكحيل ؛ءاضقلا هديلقت زوجي اذكو «مهنیب اميف

 ءامهمد ىلع ةيالو امه سيلو ءامهنيب حلصلا ةلزنمب امهميكحت نأل ؛"ةلقاعلا ىلع ةيدو دوقو دح ريغ يف" :لاق اهنإو

 ؛لتاقلا ىلع الو «ةلقاعلا ىلع هامكح نم مكح ذفني الو «ةلقاعلا ىلع امه ةيالو ال اذكو «هتحابإ ناكلمب ال اذهلو

 لتقلا تبث ولو «لتاقلا ىلع ال ةلقاعلا ىلع بحت ةيدلا نأل ؛ع رشلا مكحل افلاخم هنوكل ؛همكح ةلقاعلا مازتلا مدعل

 :صاصقلا يف يزارلا ركب وبأ لاقو «رارقإلاب تبث ام لقعت ال ةلقاعلا نأل ءاضيأ هيلع هيك نفت قاتلا رارقإب

 ءزاج ناطلسلا ىلإ عفري نأ ريغ نم صاصقلا قوتسا ول لوتقملا يلو نأل ؛صاصقلا يف ميكحتلا زوجي نأ يغبني

 لاق نم انباحصأ نم :"يضاقلا بدأ حرش" يف ةمئألا سمه لاقو ءمدآ يب قوقح نم هيف مكح اذإ كلذكف

 (حتف) [9١١/؟ :قئاقحلا زمر] .امهيلإ ءافيتسالا نأل ؛فذقلا دحو صاصقلا يف ميكحتلا زاوحب

 ديدشتب :مكحلا (ندعم) .نيميلا نع هيلع ىعدملا عانتما يأ :لوكن .نيمصاختملا نينثالا نيب يأ :امهنيب

 ؛فذق يف دودحم ريغ املسم ارح افلكم نوكي ينعي :ايضاق (ٰييع) .ايضاق نوكي نأ حلص يأ اهحتفو فاكلا

 (ط «ْييع) .يضاقلا يف طرتشي ام هيف طرتشيف يضاقلا ةلزنمب هنأل
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 همكح يضاقلا ىضمأو يلا نإف .همكح e نأ نيمكحلا لكلو

 ‹يضاقلا محك يوزر هدلوو وو هیوا هب همكح لطبو “لطب الإو «هبهذم قفاو نإ

 هضقن يف ةدئاف ال هنأل

E فاالخب 

 (نيع) .امهنم دحاو لكل يأ ةينثتلا ةغيص ىلع اهرسكو فاكلا ديدشتب :نيمكحما لكلو

 (ييع) .امهنيب مكحي نأ لبق هلزع امهل ناكف امهتهج نم دلقم هنأل ؛مكحما مكح لبق يأ :همكح لبق

 ءاذه اذكف «همكح لطبي ال لزعلاب مث «مزل مكح اذإ يضاقلاك ةيعرش ةيالو نع ردص همكح نال :امهمزل

 هعئاب ىلع هدري نأ عئابلل سيل «هدرب ىضقف عيبم بيع یف هامكح ولف امهريغ ىلإ همكح ىدعتي هنأ ىلإ راشو
 (حتف) [9١١/؟ :قئاقحلا زمر] .هاضرب الإ لوألا

 يف ةدئاف ال هنأل ؛هبهذمل اقفاوم ناك نإ هذفن يضاقلا ىلإ مكحملا مكح عفر اذإ يأ :همكح يضاقلا ىضمأو

 اذه ربخأ ولو .هيلإ عفر اذإ هضقن هفالخ ىري يذلا رحآلا يضاقلل نوكي ال نأ :ءاضمإلا اذه ةدئاف مث «هضقن

 مكحلاب ربخأ نإو ةمئاق ةيالولا نأل ؛هلوق لبقي ءامهاح ىلع امهو دوهشلا ةلادعب وأ نيمصخلا دحأ رارقإب مكحملا

 .ةيالولا ءاضقنال ؛لبقي ال لزعلا دعب

 نإ هلطبأ ةفينح يبأ لوق ىري يضاقلاو ءالثم فسوي يبأ لوقب مكح نأب هبهذم قفاوي مل نإو يأ :هلطبأ الإو
 هلطبي ال ثيح مكاح مكح هيلإ عفر اذإ ام فالخب «هتهح نم ميكحتلا مدعل ؛يضاقلا مزلي ال همكح نأل ؛ءاش

 مامإلا ةهج نم ىلوملا ةلزنمب وه :ىليل يبأ نبا لاقو ءرم امك ةيعرشلا ةلدألا فلاخي نأ الإ «هبهذم فلاح نإو

 «هيأرب ىضقو «هب لمعي مل يأ "هلطبأ" نيعمو «يعرشلا ليلدلا فلاخي مل ام همكح ضقني نأ دحأل نوكي ال ىح
 (حتف) ١١9/7[ :قئاقحلا زمر] .همكح تلطبأ :لوقي نأ طرتشي الو

 نم ناك ءاوس مكحلا كلذكف «ةلوبقم ريغ ءالؤهل ةداهشلاو ءاضقلل طرش ةداهشلا ةيلهأ نأل :خلإ همكح لطبو

 (ةيانع «حتف) .مه هؤاضق زوجيف «هل هتداهش لبقت ال نل ضاق باتك هيلع درو اذإ الإ يضاقلا نم وأ مكحملا

 هتحوزو هدلوو هيوبأ ىلع يأ :مهيلع (ييع) .ةمهتلل ءالؤه يضاقلا مكح لطبي امك يأ :يضاقلا مكحك
 (ئيع ءط) .ةداهشلاك ةمهتلا مدعل حصي ثيح
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 ىتش لئاسم
 ب EIS ةه 0 هع . : .: ٣

 E ةليطتسم ةغئاز .ولعلا يذ ءاضر الب ةوك بقني الو هيف لفس وذ دتي ال
 لفسلا يف يأ لفس بحاص يأ

 م م

 موقلا ءاج :تلق اذإو «لئاسملل ةيفصولا ىلع عوفرم وهو «حيرحو ىحرجك تيتش عمج وه ةقرفتم يأ :ىتش
 ام ةقلعتم لئاسم باتكلا رحآ يف اوركذي نأ نيفنصملا بأد نم اذهو «نيقرفتم يأ لاحلا ىلع ابوصنم نوكي يش

 (حتف) [10١/؟ :قئاقحلا زمر] .ةقرفتم وأ ةروثنم وأ يش لئاسمب هنومجرتيو باتكلا نم تاف امل اكاردتسا اهلبق

 هلصأ برض باب نم "دتي دتو" نم [(ئيع) .ادتو قدي ال رحآلل لفسلاو لحرل ولعلا ناك اذإ يأ ] :دتي ال

 :"برغملا" يفو «قدي ال ئعملاو "دعوي" هلصأ "دعي" يف امك ةرسكلاو ءايلا نيب اهعوقول ؛واولا تفذح "دتوي"

 (حتف «ئيع) .ءيش هيلع قلعيل طئاحلا يف قدي ديدحلا وأ بشخلا نم ةعطق دتولاو «ةدتيملاب هبرض دتولا دتو

 سيلف «لحرل دحاو لك «ةقبط هقوفو تيب نوكي نأ :هتروصو «ولعلا دض اهمضو نيسلا رسكب :لفس وذ
 حتفبو «ةقاطلا يهو ءواولا ديدشتو فاكلا مضب :ةوك بقني الو .ادتو هيف قدي نأ يناتحتلا تيبلا بحاصل

 (حتف) ٠١١/۲[ :قئاقحلا زمر].ةوك هيف بقني نأ لفسلا بحاصل سيل يأ نزورلا يهو فاكلا
 قلعت لحم يف فرصت هنأل ؛ال وأ نيرضم بقنلا وأ دتولا ناك ءاوس «ةفينح يبأ دنع ًاقلطم :ولعلا يذ ءاضر الب

 ىلع يبي نأ ولعلا بحاص دارأ اذإ فالخلا اذه ىلعو «ولعلاب رضي ال ام هيف عنصي :الاقو «نهرلاك ريغلا قح هب
 هنأ نعم ىلع ةفينح يبأ لوقل ريسفت امهنع يكح ام :ليق ءافينك ثدحي وأ ءاعوذج هيلع عضي وأ ءائيش ولعلا

 يف فرصت هنأل ؛ةحابإلا امهدنع لصألا نأ وهو «ةقيقح فالح هيف :ليقو ءالاق ام لثم ررض هيف ام الإ عنمي ال

 يف فرصت هنأل ؛رظحلا وه لصألا :هدنعو ءررضلا ضراعب الإ هنع عنمي الف فرصتلا قالطإ يضتقي كلملاو «هكلم

 مدعل ؛ءانبلا ىلع ربجي ال ؛هبحاص عنص ريغ نم لفسلا مدهنا ولو «ةرجأتسملا نيعلاو نهرلاك ريغلا قح هب قلعت لح
 .هولع هيلع يبيو «ءاش نإ نبي نأ ولعلا بحاصل نكلو «يدعتلا

 فالخب «كلذ يف رطضم هنأل ؛ءانبلا موي هتميق هيلإ عفدي ىح «هيف ئكسلا نم هعنميو «هيلع ءانبلا ةميقب عجري مث
 هنأل ؛رطضمم سيل وه ذإ ؛عربتم هنأل ؛عجري ال ثيح هبحاص نذإ ريغب امهدحأ اهانبف «تمدمنا اذإ ةكرتشملا رادلا

 نكمي ال ثيحب ةريغص رادلا تناك ول نح «كلذك سيل ولعلا بحاصو «هبيصن يف بيو اهتصرع مسقي نأ هنكع

 هيدعتل هتداعإ ىلع ربجي هسفنب هلفس لفسلا بحاص مده ولو «عحجري نأ هل ناك «ةمسقلا دعب هبيصنب عافتنالا

 (حتف) ١١١/۲] :قئاقحلا زمر] .نوهرملا دبعلا قتعي نهارلاك ريغلا قح هب قلعت لحمب
 [(نييع) .فرط ىلإ فرط نم اهليل ؛ةغئاز ةكسلاو ةلحما ىمست «تلام اذإ سمشلا تغاز نم ةكس يأ ] :ةغئاز

 :ةغئازلا :"بدألا ناويد بيذمت" يفو «ةذفان ريغ اًهفوكب ةبعشنملا ةيناثلا دييقت نم دبالو «ةذفان ريغ وأ ةذفان تناك ءاوس

 (ييع) .لاط نيعمب لاطتسا نم ةليوط يأ ةغئاز ةفص :ةليطتسم (حتف ؛نييع) .مظعألا قيرطلا نع تداح ىلا ةقيرطلا
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 .ةريدتسملا فالخب ءاباب هيف ىلوألا لهأ حتفي ال ,ةذفان ريغ اهلثم اهنع بعشنت
 رورملل ىرحألا ةكسلا يأ ىلوألا ةعئازلا يأ ةليطتسملا ةغئازلا نع عرفت
 gS ,ةنيبلا لئسف ءاذك تقو يف هل اهبهو هنأ لحر دي يف راك ىلا

 الثم ناضمرك نيعم يأ ءهيلإ اهملسو يعدملل رادلا

 ةغئازلا قيرطلا ريغ قيرط هل الو رحآ عضوم ىلإ :ةذفان ريغ (ييع) .ًالوط ىرحأ ةغئاز ةعئازلا لثم يأ :اهلثم

 ريغ افوكل ؛اهيف لوحدلا يف مه قح الو ءرورملل دصقي بابلا نأل :ىلوألا لهأ حتفي ال (ييع) .ةليطتسملاو
 قحب ىلوألا لهأل ال مهل ةعفشلا قح ناك اهنم راد تعيب ول هنأ ىرت الأ ءصوصخلا ىلع اهلهأل كلذ امنإو «ةذفان
 فالخغو اهيف رورملا قح هل نأل ؛ىلوألا يف اباب حتفي نأ مهدحأل نإف ىوصقلا لهأ فالخب «قيرطلا يف ةكرشلا

 ءاهيف بابلا اوحتفي نأ ىلوألا لهألف ءمهتلمج نم مهو «ةماعلل رورملا قح نأل ؛ةذفان ةبعشنملا ةغئازلا تناك اذإ ام

 «ىلوأ هضعب عفرف مدهلاب هرادج عيمج عفري نأ هلو .هرادج ضعبل عفر حتفلا نأل ؛بابلا حتف نم نوعنمي ال :ليقو

 حيرلا وأ ةءاضتسالا هب دارأ اذإو ءاناسحتسا عنمي هنإف رورملل بابلا حتفي نأ دارأ اذإ نكلو «لوألا وه حيحصلاو

 نامزلا لوط ىلع رورملا قح يعدي بابلا بيكرت دعب هنأل ؛اضيأ هنم عنب :ليقو «كلذ نم عنب مل رورملا نود
 (حتف ,نيكسم «ينيع) .هب هل مكحيف رورملا قح هل نأ ىلع بابلاب لدتسيف

 تناك اذإ يعي :ةريدتسملا فالخب (نيع) ."اهلثم" ظفل رابتعاب ريمضلا ريكذتو ةبعشنملا ةغئازلا يأ :اباب هيف

 جاجوعا اهيف يلا يهو «ةريدتسم تناك امل اهأل ؛بابلا حتف ةليطتسملا ةغئازلا لهأل زوجي ةريدتسم ةبعشنملا ةغئازلا

 اهيف راد عيب اذإ تح «ةكرشلا ىلع مهنيب يهو «ةدحاو ةكس امهاتلك تراص «ةكسلا سأر اهحاجوعا غلب يح

 قح اهيف نيملسملا عيمجلف ةذفان تناك نإو EE ريغ ةريدتسملا تناك اذإ اذهو «ةعفشلا قح بحي

 .اهيف حتفي ال كلذ نم ربكأ تناك ول ىح لقأ وأ ةرئاد فصن لثم ةرادتسالا ردقو «رورملا

 ءامامح هراد يف ذختي نأ هل زوجيف ءارهاظ اررض هريغب رضي ل ام ءاش ام هكلم ف فرصتي نأ ناسنإلل نأ ملعاو

 منغ ةريظح ذختي نأو ماحد لثم هناخد نوكي نأ الإ «هعنم مهلف «هناخدب ناريجلا ىذأت نإ :فسوي يبأ نعو

 هنأ انيقي ملعي ناك نإ :ليقو ءاهنم رني هراح طئاح ناك نإو ءأرثب رفح نأو «نیقرسلا نعن نم ناريملا ىذأت نإو

 اقدم وأ «نحطلل ىحر نبي ب وأ ءقوسلا يف امك مئادلا زبخلل ًارونت هراد يف نبي نأ زوجي الو ءهعنم هلف ءهنم

 (نيكسم) [١١/؟ :قئاقحلا زمر] .هنع زرحتلا نكمبي ال اشحاف اررض رضي كلذ نأل ی راما

 بهو رحآلا نأ ديلا يذ رخآ لحجر دي يف اراد لحجر ىعدا :هتروص :ةنيبلا لئسف .هيلع ىعدملا لجرلا يأ :هنأ
 هذه ىلع يعدملا نم ةنيبلا يضاقلا بلطف «هسفنل يعدملا اهضبقو ءًالثم ناضمر يف هيلإ اهملسو «يعدملل رادلا

 هيلع ىعدملا تبلاط ينأل كلذو «هنم ءارشلا ىلع ةنيب يل نكلو «ةبهلا قح يف ةنيب يل نكت مل :يعدملا لاقف «ىوعدلا

 ىلإ تررطضاف «هيلع ىعدملا ندحح ذئنيحف «هنم ميلستلاو ةبملا قيرطب يكلم اهنأل ؛رادلا هذه يف فرصتأ نأب اذه

 - ؛رادلاب هل ىضقي الو «هناهرب لبقي ال كلذ ىلع نهربو ءالثم نابعش يف بهاولا نم اهتيرتشاف «هنم هذه رادلا ءارش
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 ,ةبهلا هيف يعدي يذلا تقولا لبق ءارشلا ىلع نهربو ءاهتيرتشاف اهيندحح :لاقف
 ديلا يذ هيلع ىعدملا نم ةنيب يعدملا ماقأ يأ ديلا يذ نم رادلا يأ ةبهلا يعدملا يأ

 ل ,ركنأف ةمألا هذه ىم تيرتشا :رحخأل لاق نمو 0 هدعبو ‹«لبقت ال

 ءارشلا رحألا يأ قيفوتلا نكمي هنأل

 ا نإ اهأطي

 ثيح ةبهلا دعب ءارشلا ىعدا يعدملا نأ ثيح نم :امهدحأ :نيهجو نم قيفوتلا ناكمإ مدعو «ضقانتلا دوجول -

 «ىوعدلل ةفلاخم ةداهشلا تناكف ءاهلبق ءارشلاب اودهش دوهشلاو «بيقعتلل ءافلاو ءاهتيرتشاف اهيندحح :لاق

 هنأل ؛ةبهلا تقو ىلع ءارشلا تقو مدقت وهو «ةداهشلا بجوم تبت ال هنأل ؛اهسفن ىوعدلا ثيح نم :ناثلاو

 هتوبث دعب ةبهاب كلملا تبقي ثي فيكف «ةبحلا لبق ءارشلاب يل اكلم تناكو «رادلا هذه يل بهو :الئاق نوكي ذئنيح

 بترتي الف ءاهتحص مدعل ؛عمست ال ميلستلا نع ةدرجملا ةبلا ىوعد نأل ؛ضبقلاو ميلستلاب ةلأسملا انديقو ؟ءارشلاب

 ضقانتلا عفتريو «هريغل ىوعدلا عنمب هسفنب ىوعدلا عنمي امك ضقانتلاو «يعدملا نم ةنيبلا يضاقلا لاؤس اهيلع

 نوكي امكو «مكاحلا بيذكتبو ءاذكب يعدأو هتكرت :لوقي نأب لوألا نع ضقانتملا عوجربو «مصخلا قيدصتب

 (ةيانع «حتف «نیکسم) .لكومو لیکو و «ثرومو ثراوك نيملكتم نم نوكي دحاو ملكتم نم ضقانتلا
 دعب ءارشلا يعدي هنأل ؛ضقانتلا روهظل هتنيب هب لبقت ال :لبقت ال (يشحم) .نابعش يف ءارشلا تبثأ نأب :ةبهلا

 (ييع) .اهلبق هب هل نودهشي دوهشلاو «ةبهلا

 ؛هتنيب لبقت ةبهلا هيف يعدي يذلا تقولا دعب ءارشلا ىلع ةروكذملا ةروصلا يف يعدملا نهرب ول يأ :لبقت هدعبو

 يندحج :لقي مل ولو ءًاضقانم نوكي الف «ةبهلا هيف يعدي يذلا تقولا دعب دجو ءارشلا نأل ؛قيفوتلا نكمي هنأل
 ناكل "اهيندحح" ظفل فنصملا فذح ول اذه ىلعو «ةيناثلا يف لبقتو ىلوألا يف لبقت ال ءامهلاحب ناتلأسملاو «ةبهلا

 نأ يغبني امهدحأل ريد كرات امرك م ولو ءال وأ ةبهلا ندحح :لوقي نأ نيب كلذ يف قرف ال ذإ ؛ىلوأ

 (حتف) [١١؟/؟ :قئاقحلا زمر] .ارخأتم ءارشلا لعجي نأب قيفوتلا نكمي هنأل ؛هتنيب لبقت
 نأ ول يعي هبلق يف ام ىلع هناسلب دهشي :ليقو «بلقلاب يفتكي :ليقف ةموصخلا كرت نعم يف فلتحا :ةموصخلا

 كرت ىلع عئابلا مزع نإف ءاهتيرتشا ام :لاقو رخآلا ركنأو مهرد فلأب ةيراحلا هذه نيم تيرتشا :رخآل لاق الجر
 نع ةيانك دوحجلا ذإ ؛هنم اخسف كلذ ناك ءارشلا دحح امل يرتشملا نأل ؛ةيراحلا ءطو عئابلل لحي ةموصخلا

 تزاجف «ةبسانم امهنيب ناكف لصألا نم دقعلل راكنإ دوحجلاو ءلصألا نم دقعلا 3 خسفلا نأل ؛خسفلا

 ءاضرلا ىلع لدي لعفب هكرت نرتقاو «ةموصخلا كرتب عئابلا هدعاس اذإف ءهتهج نم ايعيسافا نكي «ةراعتسالا

 سيلو «يرتشملا دي يف تناك نإ ءاربتسالا دعب ا «خسفلا مت هلزنم ىلإ اهلقنو اهكاسمإك خش
 ماقأ اذإ نح «يضارتلاب خسفلا مامتل ؛كلذ دعب ادق ًابيع امي دجو نإ بيعلاب لوألا اهعئاب ىلع اهدري نأ هل

 (ةيانع «حتف) ٠١۲/۲] :قئاقحلا زمر] .هتنيب لبقت ال كلذ دعب هنم اهارتشا هنأ ةنيب كلذ دعب يرتشملا
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 كل :رخآآل لاق نمو .هنيم عم قذيص «فوبز اف ىع مث ةرشع ضبقب رق نمو
 8 اهمعي مهاردلا مسا نأل ةرشعلا يأ

 او رخآ ىلع یعدا نمو a «مهرد فلأ يلع

 O O O «فلأ ىلع يعدملا نهربف ءطق ءيش يلع كل ناك ام
 ةنيب ماقأف يأ ديدشتلاب

 مث «كلذ ريغ وأ هدنع هل ةعلسلا نمث وأ ًاضرق لحجر نم مهارد ةرشع ضبقب رقأ نم يأ :خإ ضبقب رقأ نمو
 ىلع ةلادلا "مث"ب ربع اذهلو ءًالوصفم وأ ًالوصوم كلذ لاق ءاوس «هنيمب عم قدص «ةحجرهبن وأ فويز هنأ ىعدا
 ؛ىلوألاب لوصوملا يفف «لوصفملا يف قدص اذإ هنأل ؛ىلوألاب لصولا يف مكحلا ملعيل ؛لصولا مدعو يحارتلا

 ءزاج ملسلاو فرصلا يف اممم زوجت ول اذهو «ةحرهبنلاو فويزلاو دايحلا ىلع عقي مهاردلا مسا نأ :ههجوو
 قدصي ال «ةقوتس اإ :لاق ول هنأل ؛فويزلاب ديقو «هنيمب عم هقح ضبق هراكنإ يف قدصيف «دايحلاب صتخي ال ضبقلاو

 ءاهيلع عقي ال مهاردلا مسا نأل ؛ًالوصفم ةقوتس يف قدصي ال امنإو «لكلا يف قدصيف ءالوصوم امأو ءالوصفم
 يه :ليقو ءراجتلا هدري ام :ةجرهبنلاو «لاملا تيب هدري ام :فويزلاو .اهيلع شغلا ةبلغل ؛امب زوجتلا زوجي ال ىح

 بلغي ام :ةقوتسلاو .شغلا ةبلغ ةحرهبنلاو فويزلا يف ربتعي مل لوق لك ىلعو «ناطلسلا راد ريغ يف برضت يلا

 .هومم رفص يه :ليقو «شغلا هيلع
 قرا الوصوم ناک ءاوس اظ فويرلا هاوعد قف قدصضي ال ءادايخ مهارد تضبق :لاق نإ هنأ :لصاحلاو

 a E E a ىعدا مث ,قوتسا وأ هقح وأ نمثلا ضبق هنأ رفا اذإ اميفو

 ظفلب ةدوحلاو ردقلا ضبقب رارقإ يقح وأ هيلع يل ام تضبق :هلوق نأ :قرفلا هحوو «قدصي الوصوم ناك
 اذإ امأ ءةئام الإ فلأ يلع :لاق ول امك ءالوصوم حصيف «ةلمحلا نم ضعبلا نشتسا دقف ةدوحلا ثتسا اذإف ءدحاو

 «ةدوحلا قح يف لكلا نم لكلا ئئتس ادقف «فويز امنأ الإ :لاق اذإف ,ةدح ىلع ظفلب ًادايج ةرشع تضبق :لاق

 (حتف) .الوصوم ناك نإو لطاب كلذو
 هل رقملا يأ :هقدص مث (نيع) .نالفل وأ كل وه لب :لاق وأ ءيش كيلع يل ناك ام :لاق نأب هل رقملا يأ :هدرف

 هل رقملل يأ | :هيلع ءيش الف (ئيع) .هدعب وأ هناكم يف قيدصتلا ناك ءاوس «فلأ كيلع يل ناك لب :لاق نأب

 [(نيع) .مصخلا قيدصت وأ ةجحلا نم دبالف ىوعد يناثلاو «هل رقملا درب دترا دقو لوألا وه رارقإلا نأل ؛رقملا ىلع
 :لاق نأب رقملا هل رقملا قدص مث كيلع يل ءيش ال :هل رقملا لاقف «مهرد فلأ يلع كل :رحآل لحر لاق ول يأ

 «لوألا وه رارقإلا نأل ؛درلا دعب ديدح رارقإب وأ «ةنيبلاب تبثي مل ام رقملا ىلع هل رقملل ءيش الف «فلأ كيلع يل لب

 كنم تيرتشا :لاق اذإ ام فالخب ءرقملا قيدصت وأ ةنيبلا نم هل دب الف «ىوعد يناثلا هلوقو «هل رقملا درب دترا دقو

 ىقبيف دقعلاب درفني ال امك خسفلاب درفني ال نيدقاعتملا دحأ نأل ؛هقدصي نأ هل نوكي ثيح «رحآلا ركنأو ءاذك

 = ؛درلا دعب قيدصتلا نوكب ديقو ءاقرتفاف ءرارقإلا درب درفنيف هل رقملا امأ ءقيدصتلا هيف لمعيف «هلاح ىلع دقعلا



 قش لئاسم .f ءاضقلا باتك

 ىلع یعدا نمو . .ال «كفرعأ ال :داز ولو لبق .ءاربإلا وأ ءاضقلا ىلع نهرب وهو

 هيلع ىعدملا ناهرب يأ هأربأ هنأ ىلع وأ يأ ةنيبلا ماقأ يأ هيلع ىعدملا
 ءابيع اه دجوف ءءارشلا ىلع نهربف طق كنم اهعبأ م :لاقف هتمأ عاب هنأ رخآ

 يرتشملا يعدملا يأ رحآ نم ةمألا ءارش ةنيبلا يعدملا ماقأ ألا يأ رخآلا يعدملا نم رخآلا يأ

 .لبقت مل ءبيع لك نم هيلإ ئرب هنأ عئابلا نهربف
 ةيراجلا يف

 نأ لبق قيدصتلا ىلإ ركنملا عجر اذإ اعيمج امه نوكي ءيش لكو ءدتري مل ءهدر مث ًالوأ رارقإلا لبق ول هنأل =
 ةقدصلاو ةبهلاك دحاول قحلا هيف نوكي ءيش لكو «حاكنلاو عيبلاك زئاج وهف «هراكنإ ىلع رخآلا هقدصي

 (حتف «ييع) .هدعب قيدصتلا ىلإ هعوجر هعفني ال «رارقإلاو
 يعدملا ماقأف ءطق ءيش يلع كل ناك ام :هيلع ىعدملا لاقف ءآلام رخخآ ىلع لحجر ىعدا :هتروص :لإ نهرب وهو
 يعدملا نأ ىلع وأ «مهرد فلأ هافوأ هنأ ىلع ةنيب هيلع ىعدملا ماقأو «مهرد فلأ هيلع ىعدملا ىلع هل نأ ىلع ةنيب

 نإف «نيدلاب رارقإلا دعب هاعدا ول ذإ ؛راكنإلا دعب ءافيإلا ىوعدب ديقو «هيلع ىعدملا ناهرب لبقي «فلألا نع ينأربأ

 دعب هيلع ةنيبلا ماقأو ءافيإلا ىعدا مث ضقانتلا نع قرفت نإو «ضقانتلل ؛لبقي مل ءدحاو سلجم يف نيلوقلا الك ناك

 دقو «بوحولا دعب نوكي ءاربإلاو ءاضقلا نأل ؛باتكلا ةروص يف لبقي ال :رفز دنعو «ضقانتلا مدعل ؛لبقي «رارقإلا

 :لاقي هنأ ىرت الأ «هنم أربيو ىضقي دق قحلا ريغ نأل ؛نكمم قيفوتلا نأ :انلو ءاضقانم نوكيف «هيلع ىعدملا هركنأ

 (حتفو يئيع).أريي وأ ىضقي مث ءارهاظ تبثي ءيش ىلع حلاصي دقو «لطابب نيدلا ىضق
 ام" اذكو «"كفرعأ الو" :ةملك "طق ءيش يلع كل ناك ام" :هلوق ىلع هيلع ىعدملا داز ول يأ :خإ داز ولو

 ؛هيلوق نيب قيفوتلا رذعتل ؛ءاربإلاو ءاضقلا ىلع هيلع ىعدملا ةنيب لبقت ال ءءاربإلا وأ ءاضقلا ىلع ةنيبلا ماقأ مث "كتيأر
 هنأ :يرودقلا ركذو «هبحاص امهدحأ ةفرعم الب ءاضتقاو ءاضق وأ ذحأو عفد نم ةلماعم نينثالا نيب نوكي ال هنأل

 لوحخدو «زوربلاب امتداع رجب مل يلا ةردحملاو .هسفنب رومألا ىلوتي ال يذلا لحرلا نأل ؛قيفوتلا ناكمإل ؛اضيأ لبقي
 نكمأف «هفرعي الو «هيلإ عفدلاب مصخلا هئاضرإب هئالكو ضعب نارمأيف ءامههاب ىلع بغشلاب نايذأتي دق مكحلا سلحب

 .هتنيب لبقت ال هسفنب لامعألا ىلوتي نمم هيلع ىعدملا ناك ولف اذه ىلعو «قيرطلا اذه قيفوتلا

 ولو «ةفرعملا ىلع فقوتي ال ءاربإلا ققحت نأل ؛تاياورلا قافتاب لصفلا اذه يف ءاربإلا ىلع ةنيبلا لبقت :"يفاكلا" ينو

 ضقانتلا نأل ؛هتنيب لبقتف كلذب يعدملا رارقإ ىعدا اذإ الإ ضقانتلل ؛هلوق لبقي ال «هيلإ تعفد :لاق مث «عفدأ مل :لاق

 ؛ةءاربلا ىلع عئابلا ةنيب] :لبقت مل (حتف) ١7/7[ :قئاقحلا زمر|.يعدملا نم رارقإلا ةحص عنمي ال هيلع ىعدملا نم

 ماقأف طق كنم اهعبأ مل :هيلع ىعدملا لاقف هنم هتيراح عيب رحآ ىلع لحجر ىعدا اذإ يأ [(ندعمءط) .ضقانتلل

 اهدر دارأو ةدئازلا عبصإلاك ةدملا كلت لثم يف هلثم ثدحي ال ابيع ام دجو مث عئابلا نم ءارشلا ىلع ةنيبلا يعدملا

 طارتشا نأل ؛عئابلا ةنيب لبقت مل ةيراحلا يف بيع لك نم هيلإ ءيرب يرتشملا نأ ةنيبلاب عئابلا تبثأف عئابلا ىلع

 = «روصتي ال فوصوملا نودب ةفصلا ذإ ؛دقعلا دوجو يضتقيف «هريغ ىلإ ةمالسلا فصو ءاضتقا نم دقعلل رييغت ةءاربلا



 قش لئاسم ١ ءاضقلا باتك

 ,هتوم دعب اشا :هتح وز تلاقف «يمذ تام نإو لا ءاش نإ" ب ىلصلا لطبيو
 كصلا عيمج يأ

 يعدوم نبا اذه :عدوملا لاق نإو و ترم لبق تا :ةثرولا تلاقو
 لادلا رسكب لحرل لادلا حتفب اطخلا ءاتب يمذلا ةثرو

 نكمم قيفوتلا نأل ؛لبقت اأ :فسوي يبأ نعو ءاضقانم ةءاربلا ىلع ناهربلا نوكيف ءدقعلا هيلع ىعدملا ركنأ دقو =

 (ةيانع) [74١/؟ :قئاقحلا زمر] .كلذب ًاقداص نوكيف «بيعلا نم هأربأو «هليكو هنم اهعاب امنإو ءوه اهعبي مل نأب
 "ةلمجلا ال هرخآ الطبأو' هنم يناثلا عارصملا يأ همامتو «ةموظنملا تايبأ نم تيب فصن اذه ج كصلا لطبيو

 ءاقافتا كلذب رارقإلاو ءارشلا لطبي نح «ىلاعت هللا ءاش نإ هرحآ يف بتك اذإ رارقإلا وأ ءارشلا كص لطبي يأ

 «قحلا اذمي ماق نمو :كصلا رخآ يف بتك ولو «هعضوم يف فرع ام ىلع لطبم ءانثتسالا نأل ؛ءيش همزلي الو
 ءاش نإ هميلستو هصالخ نالف ىلعف ,كرد نم انالف كردأ امف :ءارشلا كص يف بتك وأ «هللا ءاش نإ ليكو وهف
 .ءارشلاو رارقإلا لطبي يح «ةفينح يبأ دنع هلك كصلا لطب هللا
 ذإ ؛هلاح ىلع نيدلا ىقبيو «ليكو تلاو كردلا نامض هب لطبيف «ريخألا وهو «هيلي ام ىلإ ءانئتسالا فرصني :الاقو

 نوكيف «هل ًالطبم ناك «لكلا ىلإ فرصنا ولف ءفانئتسالل بتكي كصلاو «لمجلا يف لالقتسالا مالكلا يف لصألا
 امك لكلا ىلإ فرصنيف «فطعلا مكحب دحاو ءيشل لكلا نأ :هلو «ةرورض هيلي ام ىلإ فرصنيف «هودصق ام دض

 هللا ءاش نإ هللا تيب ىلإ يشملا هيلعو «قلاط هتأرماو ءرح هدبع :هلوق لثم ضعب ىلع اهضعب ةفوطعملا تاملكلا يف
 (حتف) [14١١/؟ :قئاقحلا زمر] .ناسحتسالا وه امهوقو «سايقلا وه مامإلا لوقو «عيمحلا ىلإ فرصني هنأ «ىلاعت

 (ط) .كل ثاريم الو يمذلا توم يأ :هتوم لبق (يشحم «ط) .توملا تقو نيدلا داحتال ؛ثاريملا يلو :هتوم دعب

 يفن ىلع نوفلحيف «هتوم دعب اهرفكب مهيلع تعدا اذإ الإ ةثرولا ىلع نيمي الو «ةجوزلا ثرت الو :مه لوقلاف

 «تاقوألا برقأ ىلإ فاضي نأ ثداوحلا يف لصألاو «ثداح رمأ مالسإلا نأل ؛ثرتو اه لوقلا :رفز دنعو «ملعلا

 وه ام لكو «نينيدلا فالتحال ؛لاحلا يف تباث نامرحلا ببس :انلق «هيلإ فاضيف «توملا دعب ام هتاقوأ برقأو

 حا وه لسا اذإ ةتوحلاطلا دام نار قف امك لال باخان اف انبات نوک لالا يغب
 بحاصل لوقلا ناك «لاحلا يف ًايراج ءاملا ناك نإف ؛لاحلا مكحي هنإف .ةدم يضم دعب رحأتسملاو ةنوحاطلا
 قاقحتسا عفدل ؛هانربتعا امك عفدلل ربتعي لاحلا ميكحتو .رحأتسملل لوقلا ناك اعطقنم ناك نإو «نوحاطلا

 .حيحصب سيل وهو «قاقحتسالل رفز هركذ امو «حيحص وهو «ثاريملا
 بيجأو «تاقوألا برقأ ىلإ ةفاضإلا ثداحلا يف لصألا نأب لب لاحلاب ثاريملل اهقاقحتسا لعجي مل هنإ :ليق نإف

 باحصتسالاب لمعلا مزلتسي هنأ ىلع قاقحتسالل ربتعي ال هريغ وأ ناك اباحصتسا رهاظلاو ءرهاظ اضيأ كلذ نأب

 هتوم دعب ةملسم تءاجف ةينارصن ةأرما هلو ملسم تام ول هنأ ىلإ ايمذ جوزلا نوكب راشأو ءرهظيس امك

 حلصي ال رهاظلا نأل لاخلا مكحي الو مهل لوقلاف هتوم دعب تملسأ :ةثرولا تلاقو هتوم لبق تملسأ :تلاقو

 (ةيانع «حتف «ئيع) . ابا كود رهاظ مهل دهشي نوعفادلا مهف ةثرولا امأ «هيلإ ةحاتحم يهو «قاقحتسالل ةجح



 قش لئاسم رض ءاضقلا باتك

 ؛لوألا بذك و ءاضيأ هنبا اذه :رخآل لاق نإو هيلإ لاملا 3 ءهريغ هل ثراو ال
 عدوملا تيملا 1 ل عدوم يأ عدوملا نبالا اذه يي را اا

 ىعدا ولو .ِثراو نم الو «مهنم لفي ال ,ءامرغلا نيب مّسق ثاريم .لوألل يضق
 رخآ ىلع لجر يأ

 فالآ ةعبرأ لحر دي يف هلو تام لحجر :هتروصو ءابوحو نبالا ىلإ لاملا عفدب يض داقلا هرمأي يأ :هيلإ لاملا عفد

 عدوملا ىلع مكاحلا يضقي «نبالا اذه ريغ تيملل ثراو الو «تيملا نبا هنأ لحرل عدوملا رقأف «ةعيدو ًالثم مهرد

 ‹«ثروملا كلم هنأ رقأ اذإ امك راصف «تيملا نع ةفالح ثراولا كلم هدي يف ام نأ رقأ هنأل ؛هل رقملا ىلإ لاملا عفدب

 ؛لاملا يعدي وهو «هريغ هل ثراو الو «هقيقش هوحأ اذه :لاق ول هنأل ؛ةونبلاب هرارقإب ديقو «ةلاصأ يح وهو
 هنإف «نبالا فالخب نبالا مدعب طورشم خألا قاقحتسا نأ :قرفلاو «عفدلاب هرمأي الو كلذ يف ىتأتي يضاقلاف

 .خألاك وهف «لاح نود لاح يف ثري نم لکو «لاح لك ىلع ثراو

 ىح ءيش هيلإ عفدي ال ءال وأ تامأ ىردأ الو «هريغ ثراو هل :لاق ول هنأل ؛"هريغ هل ثراو ال" :هلوقب ديقو

 ثراولاب ديقو «ىلوألاب هيلإ عفدلاب رمؤي هنإف «ئيئاد نبا اذه :لاق اذإ نويدملا نأ ىلإ ةعيدولاب راشأو «ةنيب ميقي

 يف عدوملا قح لاطبإ نم هيف امل ؛هيلإ ةعيدولا عفدي ال هنإف «هنم يرتشملا وأ هليكو وأ هيصو هنأ رقأ اذإ امع ازارتحا

 نويدملا فالخب «هتوم دعب كلذك الو «هيلع هرارقإ لبقي الف «كلاملا ديك عدوملا دي نأل ؛هدي نع اهتلازإب نيعلا

 ءاهاثمأب ىضقت نويدلا ذإ ؛هقح صلاخب رارقإ هنأل ؛هيلإ عفدلاب رمؤي ثيح «هنيد ضبقب بلاطلل ليكو هنأ رقأ اذإ

 ؟هيلإ عفدلاب رمؤي له «نالفل اهنأ طقتلملا رقأ اذإ ةطقللا يف فلتحاو «هسفن ىلع لب «ريغلا ىلع رارقإ هيف سيلف

 (ةيانع «حتف «نيع) . ريما 0 كراولا ىلإ ناعفدت ةعيدولاك ةبوصغملا نيعلاو ةيراعلاو

 يناثلل رقأ نأب الصفنم وأ لوألا لوقلاب الصتم لاق ءاوس :ًاضيأ (ئيع) .لوألل رقأ ام دعب رخآ لحرل يأ :رخآل

 يضم لوألل يضق (ط) .لوقلا اذه لوألا نبالا بذك يأ :لوألا بذكو (ندعم) .رخآ سلحب يف

 "يعدوم نبا اذه" :لحرل لاق يلا ةروصلا يف عدوملا لاق ول يأ 2 «ط) وحدا ال لوألا نبالل لاملاب

 لاملاب يضاقلا ىضق ءرخآ نبا يدلاول سيل :لاقو «لوألا نبالا عدوملا ي ا "هبا هبا اذه" :رخآ لجرل

 راشأو «حصي الف «ريغلا ىلع ارارقإ اذه نوكيف «لاملا نع هدي عطقناو «حص دق لوألا هرارقإ نأل ؛لوألا نبالل

 هنأل ؛نبالاب هرارقإب ديقو ءءاضق ريغب لوألا هل رقملا ىلإ عفد اذإ رخآلا بيصن نمضي عدوملا نأ ىلإ "يضق" :هلوقب

 «ةيراعلا اذكو «نالف لب ال «نالف نم اذه تبصغ :لاق وأ «نالف ةعيدو لب ال :لاق مث «لحجرل اهب عدوملا رقأ ول

 (حتف «نييع) .هريغب وأ ءاضقلاب هل رقملل عفدلا ناك ءاوس «هتميق يناثلل نمضيو «لوألل هب ىضقي هنإف

 .اضيأ ثراو نم ليفكلا ذحؤي الو يأ ] :خ! مهنم لفكي ال (نيكسم) .ةثرولا نيبو نويدلا باحصأ يأ :ءامرغلا
 قح نأ :هلو «بئاغ ميرغ وأ ثراو هل نوكي نأ لمتحي هنأل ؛مهنم ليفكلا ذحؤي :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذه [(يشحم)

 - بلغي يح هيلإ عفدي الو ءاضقلا رخؤيو طاتحي نأ يضاقللو «موهوملا لحأل رحؤي الف ًارهاظ وأ ءًاعطق تباث رضاحلا



 قش لئاسم 4۳۳ ءاضقلا باتك

 يلام :لاق نمو .طقف ىعدملا فصن ليخأ هيلع نهربو «بئاغ خألو هسفنل اثرإ اراد

 ا هاعدم ةنيبلا 7 يأ هتاذل ةثوروم ي

 ...هلام ثلثب ىصوأ ولو .ةاكزلا لأم ىلع وهف «ةقدص نکال ف كأ ام وأ
 انام سنج ىلع يأ عقي اذه هلوق يأ

 لوحلاب يواحطلا هردقو ءيضاقلا يأر ىلإ ضوفم ريخأتلا ةدم ردقو «ميرغ الو هريغ هل ثراو ال هنأ هنظ ىلع =
 ذحؤي «رارقإلاب تبث اذإ امأو «مهريغ اثراو هل ملعن ال :دوهشلا لقت ملو «ةداهشلاب ثرإلاو نيدلا تبث اذإ اميف فالخلاو

 (حتف) ٠١١/۲[ :قئاقحلا زمر] .قافتالاب ليفك مهنم ذحؤي ال مهريغ اثراو هل ملعن ال :اولاق نإو «قافتالاب ليفك

 نكاح ةا ليو هني ااو نادلا كرتو ةوبأ تام :لاف ناب اراد عدا“ اذإ سيف تزإلا ىلع يأ هيلع نهرو
 راقعلاك وه :ليقو «هبحاص روضح ىلإ لدع دنع عضوي لوقنملا نأل ؛راقعلاب ديقو ءامهريغ هل ثراو الو «بئاغلا

 قثوتسي الو «هدي يف كرتي لب ديلا يذ نم بئاغلا بيصن ذحؤي ال يأ :طقف ىعدملا فصن ذخأ .هنم ذحؤي ال
 دحجي مل نإو «نيمأ دي يف لعجو هنم ذحأ ءادحاح هدي يف وه يذلا ناك نإ :الاقو «ةفينح يبأ دنع ليفكلاب هنم
 نع مصخب سيل رضاحلا نأ :هلو ءايناث دوحمجلا نمؤي ال ذإ ؛هدي يف كرتي الف «نئاح دحاجلا نأل ؛هدي يف كرتي

 «هدنع يه نم يديأ نم اهذخأي نح ءاهريغل الو سانلا عئادول ضرعتي نأ يضاقلل سيلو «هبيصن ءافيتسا يف بئاغلا

 رضحي مل ام هل ضرعتي الو «هنم هذخأي ال هنإف «هریغ دي يف هآر مث ناسنإلل اكلم يضاقلا فرع ول ال ًاريظن راصف
 .اذه اذكف «همصح

 عطقل بصن يضاقلا نأل ؛ليفك ديلا يذ نم ذحؤي ال هنأ :ىلوألا :ناتراشإ "ىعدملا فصن ذأ" :هلوق يقو
 نم ليفكلا ذخأ يف وه امنإ فالخلاو «موسقم ريغ عاشم فصن ذحأي رضاحلا نأ :ةيناثلا ءاهئاشنإل ال تاموصخلا

 :هدنعو «هل هب ىضقي :امهدنعف «بئاغلل اهفصنب ءاضقلا زاوج يف فالتحالا :ليقو ؛همدعو بئاغلا ةصحب ديلا يذ

 بئاغلا رضح اذإو ءاهيف كرتلاو هدي نم عزنلا يف فالخلا نكل «بئاغلل ىضقي هنأ يف فالح ال :ليقو ءال

 نع ًامصخ بصتتي ةئرولا دحأ نأل ؛ءاضقلا كلذب هيلإ فصنلا ملسيف «حيحصلا يف ةنيبلا ةماقإ ىلإ جاتحي ال
 وأ ناك نيد ؛هيلع اميف هماقم دحاولا موقي اذكو ءهنع ثاريملا قيرطب مه نوكي مث «تيملل كلملا تبثيف مهتيقب
 ابئان حلصي الف «تيملا نع ال هسفنل هيف لماع هنإف ؛ءافيتسالا سفن فالخج «كلذ يف ةئرولا رئاس ماقم موقيف ءانيع

 هيلعو هل اميف تيملا نع هيف بئان هنإف تابثإلا فالخب «تيملا ماقم هيف مهمايق مدعلو ءمهنم ليكوتلا مدعل ؛مهل

 بيصن وه يذلا فصنلا ذحأ نعي اعاشم نيعلا حتفب :ىعدملا (حتف «ئيع) .هنمض يف ًاضيأ مه ًابئان نوكيف
 ٠ (ئيع «ط) .رضاحلا

 نيد هيلع ناك ءاوسو ءال وأ باصنلا غلب ءاوس ءاقلطم ةراجتلا لامو مئاوسلاو دوقنلاك :ةاكزلا لام ىلع وهف
 رودو ةمدخلا قيقر جرخف ءاهطئارش الو اهردق ال ةاكزلا هيف بحت ام سنج ربتعملا نأل ؛نكي مل وأ قرغتسم
 مسا نأل ؛سايقلا وهو لكلاب قدصتلا همزلي :رفز لاقو .ةيلصألا جئاوحلا نم ناك امو لزنملا ثاثأو نيكسلا

 - «ةيصولاك ثلثلا جارحإ هيلع بجي :دمحأو كلام لاقو «ءيش همزلي ال :يعشلا لاقو «لكلا لوانتي لاملا



 قش لئاسم 4*2 ءاضقلا باعك

 ءليكولا فالخب يصو وهف «ةّيصولاب ملعي مو هيلإ ىصوأ نمو «ءيش لك ىلع وهف
 عقي هباجيإو هؤاصيإ يأ

 ا عا ا TEN TTT TTPO TET ةلاكولاب هملعأ نمو

 دبعلا باجيإ نأ :ناسحتسالا هجو «ةرافك هيلعف ثنح اذإف ءانيع ناك عنملا طرشب هقلع نإ :يعفاشلا لاقو =

 تاقدصلا باب يف لاملا قلطمو «كرشلا ىلإ عزني الثل ؛هب ادبتسم باجيإلا ةيالو دبعلل سيل ذإ ؛هللا باحيإب ربتعم

 َمِهِلاَوُم أ نم ذل :ىلاعت هلوقو «(٤۲:حراعملا) م ولعَم قح هلان يفو# :ىلاعت هلوق يف امك ضعبلا ىلإ فرصتم

 ةيرشعلا ضرألاو ةلغلاو مئاوسلاو ةراجتلا ضورعو نيدقنلاب قدصتيف «دبعلا هبجوي ام اذكف «(٠٠+:ةبوتلا) ةَقَدَص
 ٠١١/۲[ :قئاقحلا زمر].ةاكزلا لاومأب تسيل اهنأل ؛جارخللا ضرأك لاومألا نم كلذ ريغب قدصتي الو ءاهترمثو

 e ل لا لا ل اذإ مث

 هلايعو هسفنل كسمب فرتحملا :اولاقو «ةدملا اوردق نورحأتملاو ءكسمأ ام لثم, هنم قدصت كلذ تعب اعش تاصآ

 «ةنس توق كسمي ضرألا بحاصو ءرهش توق كسمي اهوحنو رادلا رجآ وهو ةلغلا بحاصو «موي توق
 (ةيانع «حتف «ئيع) .هلثم ىلإ لام هل ددجتي ام رادقم كسمب ةراجتلا بحاصو

 ةغيص ىلع :ىصوأ (ييع) .يه اذكف لكلا يف يرجي وهو ثاربملا تأ ةيصولا نأل ؛فالح الب :ءيش لك

 .عيبلا زاج ةيصولاب ملعلا لبق ةكرتلا نم ايش عاب ول ىح] :يصو وهف (نيع «ط) .ايصو لعج نم يأ لوهحما

 وأ عيب نم فرصتي نأ طرشب ةياصولا نع هسفن جارخإ نم نكمتي ال هنأ ىلإ "يصو وهف" :هلوقب راشأ [(ييع)
 ؛فرصتلا ديق وهو «هنم دبال اديق فنصملا كرت دقف اذه ىلعو .هسفن جارحإ هلف الإو ءالوبق كلذ نوكيل ؛هريغ

 .لوبقلا مدعل ؛يصوب سيلف «فرصتي مل نإو «لوبقلا ىلع لدي هنأل
 دوحو نأ دارملا سيلو «فرصتلا لبق ولو لبق ام دعب اذكو «هسفن جارحإ كلمي ال فرصتلا دعب هنأ :لصاحلاو

 نعو «نيفرطلا دنع عيبلا زاح ؛ةيصولاب ملعلا لبق ةكرت نم ًاقيش عاب ولف ءايصو هتروريصل طرش هنم فرصتلا

 اههدحأ نأ الإ ةبانإ امهنم دحاو لكل نأل ؛ةلاكولا يف امك ملعي نح اا ةينضولا قو هنأ نينوي يأ

 فقوتي الف «يصوملا ةيالو عاطقنا دعب فرصتي هنأل ؛فالختسا ءاصيإلا نأ :امهو «تامملا دعب رخآلاو ةايحلا لاح

 (حتف «نييع) .ثراولا فرصتك ملعلا ىلع

 نم ءيش عيبب رخآ الجر لکو الجر نأ ول يأ [(قيع) .ةلاكولاب همر ره يحسن :ليكولا فالخب
 تان ةلاك ولا ن ب ورم الو اليك و نركي ال ا ملعلا لبق ءيشلا كلذ عابف ءةلاكو لاب ملعي ال وهو هلام

 (حتف «ئيع) .ةيالولا هل تبثي نم ملع الب حصت الف «لكوملا ةيالو ءاقبل ؛فالحتساب سيلو «هلام يف فرصتلا ةيالو

 يأ قسافلاو روتسملاو لدعلاو ريبكلاو ريغصلاو دبعلاو رحلا لوانتي ةماع "نم" ةملك :خلإ ةلاكولاب هملعأ نمو
 «تالماعملا نم هنأل ؛هفرصت حصيو اک و: فرك ىنانلا داو هلع ملعي ال وهو دعو لحر لكو اذإ

 (حتف «ييع) .زيمتلا هيف طرتشي و «مالسإلا الو ةيرحلا هيف طرتشي الف «مازلإ هيف سيلو



 ىتش لئاسم 4o ءاضقلا باتك

 «هدبع ةيانجب دّيسلل رابحإلاك نيروتسم وأ لدعب الإ هلزع تبغي الو .هفّرصت حص
 7 دحاو لدع ربخب يأ ليك ولا

 . .. ,ءامرغلل ادبع هنيمأ وأ يضاقلا عاب ولو ءرجاهي مل يذلا ملسملاو ركبلاو عيفشللو
 مفويد ءادأ لجأل يأ لحرل O O ملا

 دنع :خلإ هلزع تبغي الو (نيع) .اريبك وأ ناك اريغص «لدع ريغ وأ لدع كلذب هربحأ ءاوس :هفرصت حص
 هذه يف نأ :هلو «ليكوتلاب رابخإلاك راصف «تالماعملا نم امهأل ؛ءاوس لوألاو اذه :امهدنعو «ةفينح يأ

 نأ :ةلاكولا يف مازلإلا نايبو «ةلادعلا امإو ددعلا امإ :ةداهشلا يطرش دحأ طرتشيف «هحو نم امازلإ ءايشألا
 يف ةلادعلا وأ ددعلا طرتشي امك يأ "ديسلل رابحإلاك" :هلوقو .,فرصتي نأ ريدقت ىلع ةدهعلا همزلت ليكولا

 شرألا همزلي ال «هدبع قتعأف لدع ريغ دحاو هربحأ ول ىح ءامه ًافالخ ةفينح يبأ دنع هديسل دبعلا ةيانج رابخإ

 ءم ام ليلدلاو «ريصي :امهدنعو ءءادفلل ًاراتخم ريصي ال قتعأ وأ عابف ةيانحلاب روتسم دحاو هربخأ اذإو «هدنع

 .شرألا همزلي هريغو قتعلاب دبعلا يف فرصتلا ريدقت ىلع ديسلا نأ :هيف مازلإلا نايبو
 وأ عابف ةيانحلاب دحاو هربحأ اذإ يعي :هدبع ةيانجغ (ئيع) .لاحلا يروتسم نينثا ربح وأ يأ :نيروتسم وأ

 طرتشي عيفشلل رابحإلاكو يأ :عيفشللو (ندعم) .ناروتسم وأ لدع هربخأ اذإ الإ ءادفلل اراتخم ريصي ال «قتعأ

 ؛هدنع هتعفش لطبت ال تكسو لدع ريغ دحاو هربحأ اذإ ىح ءامحل افالخ هدنع ةلادعلا وأ ددعلا اضيأ هيف

 .هتوكس ريدقت ىلع ةعفشلا طوقس همزلي هنأ :هيف مازلإلا نايبو ءامهل افالخ ةلادعلا وأ ددعلا طارتشال
 نوكي ال ءتتكسف اهحاكنب لدع ريغ دحاو اهربخأ اذإ ركبلا ىثنألل رابخإلاو يأ عيفشلا ىلع فطع :ركبلاو

 .توكسلا ريدقت ىلع حاكنلا اهمزلي هنأ :هيف مازلإلا نايبو ءامه فالح ةلادعلا وأ ددعلا طرش دقفل ؛هدنع ًاضر

 E عتارجلاب هربخأف انيلإ رجاهي ملو برحلا راد يف لحجر ملسأ ول يأ ] :رجاهي مل يذلا ملسملاو
 لبقي هنأ حصألاو ءامه افالح «هدنع همزلي ال «مالسإلا عئارش بوجوب لدع ريغ دحاو هربحأ اذإ هنإف [(ندعم)

 رشعلا نم لئاسم سمح هذهف «ةلادعلا طرتشي ال لوسرلا يف امك هربخب ماكحألا هيلع بحب ىح «قسافلا ربح هيف
 ةكرش خسفو نوذأم رجحو ءءارش ديرمل بيعب رابخإلا :ةيقابلا ةسمخلاو «هدنع ةلادعلا وأ ددعلا اهيف طرتشي ىلا

 طرتشت ال هلوسر وأ مصخلا ربحملا ناك ولو «ةداهشلا ظفل اهيف طرتشي الو «ضقو يلوتم لزعو ضاق لزعو
 تبثيو ءاقافتا اقساف ناك نإو هريخب لمعي لوسرلاو ءاعامجإ بلطلا بجو عيفشلا يرتشملا رضأ ول يح ةلادعلا
 ١5/7[ :قئاقحلا زمر] .اضيأ لكوملا باتكب ليكولا لزع

 كلذ هنيمأ وأ يضاقلا هعابف ءًادبع كرتو ءامرغلل مهرد فلأ هيلعو «تام لجر :هتروص :خلإ يضاقلا عاب ولو
 دي نم جرخو ءدبعلا قحتساو «نيمألا وأ يضاقلا دنع نمثلا اذه عاضف .هنمث ذحأو «ءامرغلا نويد ءادأل دبعلا

 «ةفيلخلا ماقم مئاق يضاقلاو «هماقم مئاق يضاقلا نيمأ نأل ؛يرتشملل نمثلا هنيمأ وأ يضاقلا نمضي مل «يرتشملا

 «سانلا حلاصم لطعتتف «ةنامألا هذه لوبق نع مهدعاقت ىلإ يدؤي هنأل ؛نامضلا همزلي ال مهنم دحاو لكو

 = «روجلاب ءاضقلا يضاقلا دمعت نإ نكلو «دبعلا اذه عيب يف انيمأ كتلعج :يضاقلا هل لوقي نم وه يضاقلا نيمأو



 قش لئاسم ۳٦ ءاضقلا باتك

 كإو ,ءامرغلا ي عجريو ‹نمضي مل «دبعلا قحتساو «ع اضف «لاملا ذحتأو
 روك ذملا دبعلا يرتشم يأ يرتشملا دي نم عنو نمثلا يأ هما وا يتماعلا

 ححر ا عاضو «ضبقلا لبق تام وأ ا مه 7 يصولا يضاقلا رمأ

 ىلع تيضق :ملاع ٌلدع ضاق لاق ولو «ءامرغلا ىلع وهو ءيصولا ىلع يرتشلا
 اع هنأل عحري يصولا يأ

 52ش SN د .لعفاف برضلاب وأ 0 وأ محرلاب اذه
 ريزعتلاو دحلا يف ةقرسلا يف ديلا عطقب 0

 ىلإ ميلستلا لبق دبعلا كاله يف مكحلاو «هل يضقملا ىلع هؤطح ناك هدمعتي مل نإو «لزعيو رزعيو نمضي =
 (ندعم «حتف ءئيع) .هقاقحتسا مكحك يرتشملا

 مه عقاو عيبلا نأل ؛مهيلع نمثلاب عجري يأ :ءامرغلا ىلع (نييع) .يرتشملل نمثلا هنيمأ وأ يضاقلا يأ :نمضي مل

 .ىلوألاب هرمأ ريغب همكح ملعيلو «يقافتا يضاقلا رمأب دييقتلا :يضاقلا رمأ نإو (نيع) .مهيلع هتدهع نوكتف

 نوكيل ؛هبصن هنأل ؛يضاقلا بوصنم ولو [(ندعم) .يضاقلا يصو وأ تيملا يصو يصولا ناك ءاوس] :يصولا

 قحتساف «نويدلا بابرأل دبعلا عيبب يصولا يضاقلا رمأ اذإ يأ تيملا هيلإ ىصوأ نمك راصف «تيملا ماقم امئاق

 نع ةباين دقاعلا وه هنأل ؛يصولا ىلع يرتشملا عجر «نمثلا عاضو «يرتشملا ىلإ ميلستلا لبق تام وأ دبعلا
 ىلع هب عجري «نامض هببسب هقحلو ءالمع هريغل لمع نمو «مه لماع هنأل ؛ءامرغلا ىلع يصولا عحريو «تيملا

 نمض اع عحري لهو «هيلإ لصي مل هنأل ؛هنيدب هيف ميرغلا عجر «لام كلذ دعب تيملل رهظ ولو لمعلا هل عقي نم
 .تيملا رمأ يف هقحل نامضلا اذه نأل ؛اضيأ كلذب عحري نأ زوجي :ليق ؟لاملا كلذ يف يصولل
 اذإ ثراولاو «هريغ ىلع عجري نأ هل نكي ملف ءهل عقو دقعلا نأ ثيح نم نمض امنإ هنأل ؛كلذ هل سيل :ليقو

 ةمئألا دحج ححصو «حصأ لوألاو «هل ًالماع دقاعلا ناك «نيد ةكرتلا يف نكي مل اذإ هنأل ؛مرغلا ةلزنمب هل عيب
 (حتف «ئيع) .حيحصتلا فلتحا دقف «ع وجرلا مدع يسحرسلا

 نع ةباين دقاعلا وه هنأل ؛دبعلا نمثب :يصولا ىلع (ييع) .يصولا نم يرتشملا ضبق لبق يأ :ضبقلا لبق
 .صخش ىلإ راشأو لحرلا اذه ىلع يأ :اذه (ئيع) .هتايح لاح هلكو اذإ امك هيلع قوقحلا ا

 (ٰييع) .هبرضا وأ هدي عطقا وأ تنأ همجراف يأ :هلعفاف (ندعم «ئيع)

 ملاع لداع ضاق لاق اذإ يأ [(ندعم) .برضلاو عطقلا نسحي نم لكل باطنلاو كل زاج يأ ] :هلعف كعسو

 :لاق وأ ءانزلا يف محرلاب لحرلا ىلإ راشأو «لحرلا اذه ىلع تيضق :رومألاب مايقلا نسحي وهو ًالثم ديزل ًابطاخم
 وأ انزلاب همجرا :ديزل لاقو «ريزعت وأ دح يف برضلاب هيلع تيضق :لاق وأ «ةقرسلا يف هدي عطقب هيلع تيضق

 ةعاط نأل ؛ىلاعت هللا دنع ءيش هيلع مزلي الو ءيضاقلا رمأب لاعفألا هذه لعفي نأ ديزل عسو ءهبرضا وأ هعطقا

 = .يديرتاملا لوق فنصملا هركذ امو «يضاقلا ىلع نيمي الو ءةبحاو رمألا يلوأ



 ىتش لئاسم 4۷ ءاضقلا باتك

 «كيلع هب تيضق ديز ىلإ اهتعفدو افلا كتا :لجرل لزع ضاق لاق نإو
 كيلع هل قح فلأب مهرد فلأ يأ لاقي قلعتم ماللا ر

 كدي عطقب تيضق :لاق ول اذك .يضاقلل ل اف املظ هتذخأ ب ىلا لاقف
 قح ي کک كك ر رطب يأ فلألا يأ دعي

 .ضاق وهو 0 هنأ ارقم et e هدي عوطقملا ناك اذإ
 ىلوألا ةلأسملا يف ةيناثلا ةلأسملا يف

 نإو ءأرسفمو ًالمحم لوألا لوق لبقيف «رئاج لهاجو «لداع لهاجو «رئاج ملاعو ؛لداع ملاع :ةعبرأ ةاضقلا مث =
 اقساق الاغ را اقساق هاج ناك نزول الإ و دت بجو ةزيسفت نسخا تاق رست الها الدا ناك

 ‹«نيدهاشب تبثي قح يف لدع يضاقلا عم كلذب دهشي وأ «دوهشلا وهو «مكحلا ببس نياعي نأ الإ هلوق لبقي ال
 يضاقلا لوق لبقي ال :ارخآ دمحم لاقو «دحلا ببسب اودهش نيذلا ةداهش ىلع لدعلاو يضاقلا دهشي نأ :هانعمو

 ةاضق يف اميسال نامزلا اذه ةاضق رثكأ داسفل ؛اذه يف دمحم ةياورب اوذحأ انخياشم نم ريثكو ءةجحلا نياعي يح

 الإ ًاضيأ هباتك لبقي ال نأ يضتقي اذهو «ةقسف مهرثكأو ءالهح مهسفنأ يف مهو «ةوشرب نولوتي نيذلا دالبلا

 نكمت نمو «هئاشنإ كلمي امع ربحأ يضاقلا نأ :ةياورلا رهاظ هحو «هيلإ ةجاحلل باتكلا يف لوقلا اذه اوكرت مآ

 (ةيانع «حتف «ئيع) .هقيدصت بجيف «ةعاط هقيدصت يف نألو «هربح يف مهتي مل هب ربخأ امع ءاشنإلا نم

 .تيضق دق هنوك لاح يأ :تيضق (ندعم) .ضاق ةفص وهو ءاضقلا نع يأ :لزع

 هنأ رقأ ال هيلع يضقملا نأل [(نييع) .هئاضق لاح لل لو هنا يق ؛نيع ريغب يأ] :يضاقلل لوقلاف

 ول هنأل ؛يضاقلا ىلع نيع الو ءارهاظ روجلاب يضقي ال يضاقلا ذإ ؛يضاقلل ادهاش رهاظلا ناك هئاضق يف هلعف

 ناك اذإ نامضلا همزلي الو ءيضاقلل لوقلا نأ :لصاحلاو ءذفني ال مصخلا ءاضقو ءامصخ راص نيمي همزل

 ذوحأملاو هدي عوطقملا نأ اذه نم ملعف «قافتالاب ضاق وهو كلذ لعف هنأب أرقم هدي عوطقملاو هلام ذوحأملا

 صن «يعدملا لوق لوقلا ناك «لزعلا دعب وأ ديلقتلا لبق كلذ لعف امنإو «ذئموي ايضاق نكي مل هنأ معز اذإ هلام

 .يسحرسلا ةمئألا سمخ هيلع

 انيك او ناال ةيفاتم درهم لاح لإ هلق: نمت هنأل ؛حيحصلا يف ًاضيأ يضاقلل لوقلا :"ةيادحلا" بحاص لاقو

 قالطلا عقي ال يح «هلوق لوقلاف «سانلا نيب ًامولعم ناك نونحلاو «نونجب انأو تقتعأ وأ تقلط :لحرلا لاق اذإ
 امهنأل ؛نانمضي يضاقلا هب رقأ ام لصفلا اذه يف ذحآلاو عطاقلا رقأ ولو «عاقيإلل ةيفانم ةلاح ىلإ هتفاضإل ؛قاتعلاو

 فالخب هرج نخ كامصلا يبس كار E رع واميعلا حو لرسم يضاقلا لوقو «نامضلا ببسب ارقأ

 (ط) .ًاملظ هتلعف :هيلع يضقملا لاقو :قح (ةيانع «حتف «ْٰييع) .قداصتلاب هئاضق يف هلعف تبث هنأب لوألا

 عطقو ىلوألا ةلأسملا يف لاملاب مكحلا وهو لعفلا اذه لعف يأ :هلعف (نيع) . .ناك ربح هنأ ىلع هباصتتا : ارقم

 (ئيع) .تقولا كلذ يف ضاق هنأ لاحلاو يأ :ضاق وهو (ٰييع) .ةيناثلا يف ديلا



 اه قلعتي امو ةداهشلا 4۳۸ ةداهشلا باتك

 ةداهشلا باتك
 اهماكحأ نايب يف يأ

 ري جو نونا وا BS نع ل 1 «نایعو ةدهاشم نع رابخإ يه

 ا د اير داتا
 «مصخلا راكنإ دنع دوهشلا ةداهش ىلإ جاتحي هئاضق يف يضاقلا نأل ؛ءاضقلا باتك نع هرحأ :ةداهشلا باتك

 يف يضاقلا هرضحي نم اضيأ دهاشلاو ءاهرضح يأ "ةعقولا دهش نمل ةمينغلا" :ةتِلَع لاق ءروضحلا :ةغللا يف ةداهشلاو

 «ةداهشلا ظفلب مكحلا سلجمم قحلا تابثإل يضاقلل قداص رابحإ نع ةرابع :هقفلا لهأ حالطصا يقو ءءاضقلا سلحب

 ام ةنياعم :اهلمحت ببسو ع سلجم ريغ يف رابخإلاو «ثدح رمأب ةقداصلا رابخألاو «ةبذاكلا رابخألا جرخف

 .كلذ وحنو تارصبملا يف راصبإلاو «تاعومسملا يف عامسلا نم هتدهاشع. صتخي اع. هتدهاشمو هل اهلمحتي

 نيب ييمتلا ىلع ةردقلاو ءاملسم هيلع ئعدملا ول مالسإلا طرتشيو :ةيالولاو طبضلاو لماكلا لقعلا :اهطرشو

 عفدو «منغم رحو «ةيويند ةوادعو ؛ةيجوزو دالو ةبارق مدعو ءرصبلاو عمسلاب كلذو «هيلع ىعدملاو يعدملا
 «یوعدلل اهتقفاومو .هطخ ىلع ادهم ال ءادألا نيكس هرهتكلا اک ناري ابيع ر واز (مرغم

 قحلا يذ بلط :اهوجو ببسو «عامسلاو رصبلاو لقعلا :لمحتلا طرشو «ةداهش ىلع ةداهش يف ليصألا رذعتو

 ىلع مكحلا بوجو :اهمكحو «بلط الب دهشي نأ همزل هتوف فاحو «قحلا وذ امب ملعي مل نأب هقح توف وأ

 «قوقحلا ءايحإو «(0ه:ءاسنلا) هل َءاَدَهُش ٍطْسِقْلاِب َنيِماَّرَق اوثوك 9 :ىلاعت لاق ءرمألا لاثتما :اهنساحمو «يضاقلا

 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :اهليلدو

 ظافلألا نم هريغ نود هيلع نيرصتقم "دهشأ" ظفل ةداهشلا ءادأ يف افلخو افلس ةمألا ةنسلأ ىلع ىرح هنأ ملعا مث

 نييعت ىلع عامجإلاك ناكف ءاضيأ ةنسلاو باتكلا ظافلأل قفاوم وهو «نقيتأو ملعأ :وحن ء«ءيشلا ققحت ىلع ةلادلا

 يهو «ةدهاشملا نم مسا ةداهشلا نأ هيف ّرسلا لعلو «هريغ لقني مل ذإ ؛دهعتلا عم نم ولخي الو «ةظفللا هذه

 نم قتشا ام كلذ ىلع لدي ءيش برقأو «ةدهاشملا نع ئبني ام ءادألا يق طرتشاف ءانايع ءيشلا ىلع عالطإلا

 يأ هللاب دهشأ :وحن مسقلا يف "دهشأ" لمعتسا اضيأو «لاحلا يف رابخإلل عوضوملا عراضملا ظفلب دهشأ وهو ءظفللا

 تعلطا دقل هللاب مسقأ :لوقي دهاشلا نأكف «لاحلا يف رابخإلاو مسقلاو ةدهاشملا ئعم ظفللا اذه نمضتف ءمسقأ

 (ةيانع «حتف) .هيلع رصتقا اذهلف ظافلألا نم هريغ يف ةدوقفم يناعملا هذهو «هب ربحأ نآلا انأو كلذ ىلع

 كلتل ةنياعم يعي نيعلا رسكب| [(نيع) .قيقحتلاب ام دهشي ىلا ةيضقلا ةدهاشم يأ ] :نايعو ةدهاشم نع

 ىلإ ةراشإلا هيفو ءكلذك نايعلاو «ةيناعملا ةدهاشملا نأل ؛يريسفت ةدهاشم ىلع نايع فطع [(نيع) .ةيضقلا

 لاق «"نيمخت نع ال" :هلوقب ةداهشلا نعم فنصملا دكأ مث "ع دف الإو دهشاف سمشلا لثم تملع اذإ" :#تاع هلوق

 ءرابخإلا يف نظلاو سدحلا :نيمحتلاو «نونو ميمو ةمجعم ءاح هتدامو ديدشتلاب نمح نم ردصم وه :يرهوجلا
 - «نظ يأ ءاحلا رسكب "نابسحو" :هلوقب نايعلا نعم دكأو «هب ةداهشلا زوجي الف «نيقيلاو قيقحتلا ديفي ال وهو



 امب قلعتي امو ةداهشلا ۹ ةداهشلا باتك

 .بحأ دودحلا ىف اهرتسو . يعدملا بلطب مرليو «نابسحو نيمخت نع ال
 راهظإلا نم لضفأو ا ةداهشلاءاذأ 00302000-------0 0

 :هلوقو دع اذإ رصن باب نم بسحي بسح نم ردصم وهف مضلاب انابسح امأو «ذاش رسكلاب هبسحأ :لاقيو =

 نم وه امنإو ,دحلا مات نم سيلف ءءاضقلا سلجب يف هنوك امأو «قدص نع رابخإ وه "نايعو ةدهاشم نع رابخإ"
 (حتف) ۱۳۸/١] :قئاقحلا زمر] .فرع امك هتاذ نع جراح ءيشلا طرشو «ةداهشلا طورش
 (ئيع) .هتننظ يأ انابسحو ةبسحمو ةبسح حتفلاب اذكو هتبسح نم ءاحلا رسكب نابسح نع الو يأ :نابسحو

 ُهَنإَف اهني ْنَمَو َةَداَهْسلا اوم الَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛اهفامتك عسي ال بلط اذإف «هقح هنأل :يعدملا بلطب مزليو

 دض هل ناك اذإ هدضب ارمأ نوكي ءيشلا نع يهنلا نكل نامتكلا نع ايه ناك نإو اذهو «(۲۸۳:ةرقبلا) هلق مآ

 راصف «نامتكلا نع ءاهتنالا ةضيرفك اعطق اضرف ةداهشلا ءادأ ناكف هب لاغتشالاب الإ نوكي ال ءاهتنالا نأل ؛دحاو

 ىوقأ هلحم ىلإ لعفلا دانسإ نأل ؛بلقلا يهو ام لعفلا عقو ىلا ةلآلا ىلإ مسالا دنسأ اذهلو «دكآ لب هب رمألاك

 .ىلاعت هللاب رفكلا دعب مئارحلا مظعأ هنأ ىلع ليلد حراوجلا فرشأ ىلإ هدانسإو «هلك ىلإ هدانسإ نم

 وه ناك وأ «لبقي ال هنأ ملع اذإو «هتداهش لبقي يضاقلا نأ ملعو رهاظ رذع ريغب ءادألا نع عنتما اذإ مثأي اهنإ مث

 عضوم نم ًابيرق دهاشلا عضوم ناك اذإ اذهو «هريغب قحلا روهظل مثأي ال ءوه دوي م و ؛هريغ ىدأو اار وأ الا

 ؛مثأي ال :اولاق «كلذ هموي يف هلهأ ىلإ عحريو ءاهئادأل يضاقلا ىلإ ودغي نأ هنكمي ال كيب اديب ناك ناو «يضاقلا

 ردقي ال ارك ا ناك نإ مث «(۲۸۲:ةرقبلا) ديه الو اك داي الو :لاعت هللا لاقو ءررض كلذب هقحلي هنأل

 هنأل ؛هتداهش لبقتو ءهب سأبال هدنع نم يعدملا هبكرأف «بوكر لل ءيش هل سيلو «يضاقلا سلجم ىلإ يشملا ىلع

 ١۳١۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .لبقت ال هدنع نم هبكرأو ءردقي ناك نإو «مارکإلا باب نم

 وأ ناطلس نم هسفن ىلع فاح اذإ اميف مثأي الو ءلمحتلا نع زرحتلاب سأب الف لمحلل نيعتي مل نإ دهاشلاو

 دهشي مل هنأ ملع ولو ءلدعي ال يضاقلا نأ ملع وأ «عقاولا يف لطاب وه ام. هدنع رقأ يعدملا نأ ملع اذإ اذكو «هريغ

 (زومرلا عماج «حتف) .اقساف راص عنتماو هل دوهشملا قح بهذي
 لازم يلع هلوقلف لقنلا امأ ءالقنو القع لضفأ دودحلا باوبأ يف اهامتكو يأ :بحأ دودحلا يف اهرتسو

 ىلع رتس نم" :اللء هلوقلو كل اريخ ناكل "كئادرب" :ةياور يفو "كبوثب هترتس ول" :هدنع دهش نيح يملسألا
 قوقح يف وهف (181:ةرقبلا) دق مآ ةف اهْنثكَي نموا :ىلاعت هلوقو ,"ةرحآلاو ايندلا يف هيلع هللا رتس ملسم

 مهاعد اذإ يأ (۲۸۲:ةرقبلا) هماوعد ام اذإ ُءاَدَهْسلا بأي الو :ىلاعت هلوق ليلدب ]۱۳۹/۲ :قئاقحلا زمر] .دابعلا

 القع امأو ءداسفلا نع ملاعلل ءالخإ ؛بحأ هيف ءادألاف كتهتملا ئثتساو ءاهيعدي عدم اه سيل دودحلاو يعدملا

 همن سيلو «نيملاعلا نع ئيغ ىلاعت هللاو «لاومألا ىلإ جاتحلا قح تاوف فوخل مرحي امنإ نامتكلاو رتسلا نألف

 (ةيانع «حتف «ئئيع) .كلذ لضف يف كش الو «ملسملا هيخأ ضرع ةنايص يقبف «قحلا تاوف فوح



 اب قلعتي امو ةداهشلا 544٠ ةداهشلا باتك

 ا ةيقبلو «لاجر ةعب ةعبرأ انزال طرشو .قرس ال .ذخأ :ةقرسلا ف لوقيو

 طرشو يأ هتابثإل يأ رتسلا بناح ةياعر دهاشلا

 ...«لجر هيلع علطي ل اميف ءاسنلا بويعو ةراكبلاو ةدالوللو ,تالجر صاصقلاو

 طرشو يأ

 هعانتماو «دوصقملا وهو "ذأ" :هلوقب تبثي قحلا نأل ؛لضفأ لوألا نكل زوجي "قرس" :لاق ولو :خلإ لوقيو
 ؛هنم قورسملا قح يف لاملا بناجل ةياعرو «قراسلا قح يف رتسلا يف هيلإ بودنملا ىلع ةظفاحم "قرس" ظفل نم

 ديشرلا نوراه نأ يكحو «ناعمتجي ال امهأل ؛نامضلا هنع طقسيف «عطقلا هيلع بحوت ةقرسلاب ةداهشلا نأل

 لأسف «ذحألاب رقأف «هتيب نم هلام ذحأ هنأ رخآ ىلع لحر ىعداف «فسوي وبأ مهيفو «ءاهقفلا ةعامج عم ناك

 هنأ يعدملا و ءذحألاب رقأ امنإو «ةقرسلاب رقي مل هنأل ؛"ال" :فسوي وبأ لاقف «هدي عطقب اوتفأف ءاهقفلا

 تبث ذحألاب ًالوأ رقأ امل هنأل :لاق "؟1ل " :هل اولاقف ءفسوي وبأ مهفلاخف «عطقلاب اوتفأف ءامب لحرلا رقأف «قرس

 (حتف «ئيع) .اوبجعف «هنع نامضلا طقسي امج هرارقإ لبقي الف ؛عطقلا طقسو «هيلع نامضلا

 اودهشتساف م کا ةسفاملا ناي مالا وإلا :ىلاعت هلوقل :خ ! انزلل طرشو .ينالفلا ءيشلا نالف يأ : لخأ

 هذه ىلع عبرألا فوقو ذإ ؛رتسلا نعم ققحي ةروكذلا فصو عم عبرألا طارتشاو ١ ٠(« :ءاسنلا) کنم ةر نهيلَع

 ءافتنا دنع مكحلا ءافتنا ىلع لدي ال ركذلاب صيصحتلا :تلق نإف ١١۹/۲] :قئاقحلا زمر] .ققحتي املق ةشحافلا

 اددع صقتنا اذإ هنأ ىلع مهدعب نمو ةباحصلا عامجإ وهو «ءافتنالا ليلد دجو دق نكلو معن :تلق ءروكذملا

 (حتف «ئيع) .ةفذق مهنوكل دحلا مهيلع بجي ةعبرألا نع دوهشلا
 (ندعم) .صاصقلاو دودحلا يف ءاسنلا ةداهش لبقت ال هنأل ؛لاحرلاب ديق «لاحر ةعبرأ ةداهش يأ :لاجر ةعبرأ

 ندل نم ةنسلا تضم" :هكللم يرهزلا ثيدحل [(ئيع) .ةقرسلا دحو برشلا دحو فذقلا دح يهو] :لإ ةيقبلو
 لتقلا امأو ١9/7[ :قئاقحلا زمر]."صاصقلاو دودحلا يف ءاسنلل ةداهش ال نأ هدعب نم نيتفيلخلاو ب هللا لوسر

 ادهشي مل نإ (۲۸۲:ةرقبلا) 4 ناتأرماو لحرف نْيَلُجَر اَنوُك كي ل ناف عمو ءاسنلا عم لاحرلا ةداهش هيف لبقيف ءأطح

 :لحر لاق ولو «لاجرلا عم نمتداهش ربتعا امل ليوأتلا اذه ال ولو «ناتأرماو لحجر دهشيلف «نيلجر امهفوك لاح

 (حتف) .دحي الو دبعلا قتع «هبرشب ناتأرماو لحر دهشف «رح يدبعف رمخلا تبرش نإ

 ةدالولا ىلع ةلباقلا ةداهشف :خلإ ةدالوللو (ط) .ءاسنلا ةداهش صاصقلاو دودحلا يف لبقي الف :نالجر

 نود هيلع ةالصلا قح يف ةلوبقم لالهتسالا ىلع اتداهش اذكو «ثاريملا نود بسنلا قح يف نكل «ةلوبقم

 اقداهش لبقت نكل .دمحأو يعفاشلا لاق امهوقبو ا ثرإلا قح يف لبقت :امهدنعو «مامإلا دنع ثرإلا

 .ةلدع تناك اذإ ثرإلا يف امهدنع

 ءاسنلا بويع نم لاحرلا هيلع علطي ام نأ :هموهفم [علطي ال لعاف هنأل ؛عوفرم] :لجر هيلع علطي ال اميف

 (حتف) .ةأرما ةداهشب هيف يفتكي ال ةدئازلا عبصإلاك
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 .ةلادعلاو :ةداهشلا ظفل لكللو :نانأرماو لحجر وأ نالجر اهريغلو :ةأرما
 طرشو يأ ةدحاو

 ةدالولل ةدحاو ةأرما طرش يأ [(ينيع) .انيب امك ردقملا طرش"ل هلعاف مسي مل ام لوعفم هنأل ؛عوفرم] :ةأرما

 داري ماللاو فلألاب ىلحملا عمجلاو «"هيلإ رظنلا لاجرلا عيطتسي ال اميف ةزئاح ءاسنلا ةداهش" :التقع هلوقل ؛اهوحنو

 مالسإلاو ةيرحلا نم ةداهشلا طئارش رئاس اهيف طرتشيو «طوحأ ناتنثو «دحاولا وهو «لقألا لوانتيف «سنجلا هب

 ةقلطملا ةداهشلا نأل ؛ةوسن عبرأ ةداهش نم كلذ يف دبال :يعفاشلا دنعو ءاندنع اذهو «ةلادعلاو غولبلاو لقعلاو

 «لجرلاك بابلا اذه يف ةدحاولا نأل ؛ناتنث طرتشي :كلام دنعو «دحاو لحجر ةلزنمب نهنم ئثملاو «نيلحر ةداهش

 يف دحاولا ربخو «ةداهشلا ظفل طرتشي ال اذهو «ةداهشب سيلو «ربح اذه نإ :انلق ءىليل يبأ نبا لاق هبو

 (حتف «نييع) .لوبقم تانايدلا

 ةداهشلاك دحاولا ةداهش اهيف يفكيف تانايدلا امأ «قوقحلا نم ةروكذملا ءايشألا ريغل يأ :خلإ نالجر اهريغلو

 يف الإ لاحرلا عم ءاسنلا ةداهش لبقت ال :يعفاشلا لاقو هريغ وأ الام قحلا ناك ءاوس «ناضمر لاله ىلع

 روصقو لقعلا ناصقنل ؛نقداهش لوبق مدع لصألا نأل ؛ةلافكلاو رايخلا طرشو لحألاك اهعباوتو لاومألا

 لاق هبو ءاهيلع رصتقيف ءاهرطخ ةلقو اهدوجو ةرثك رابتعاب ةرورض لاومألا يف نكلو «طبضلا لالتخاو ةيالولا
 لصألاو «ةقرفلاو حاكنلا يف لاحرلا عم ءاسنلا ةداهش ازاجأ اقف الغ ردع نأ فور ام ا اولا

 ةلق نم نمل ضرعي امو «ءادألاو طبضلاو ةدهاشملا وهو «ةداهشلا ةيلهأ هيلع ئتبي ام دوجول نقداهش لوبق

 هذهو «تاهبشلاب أردني اميف لبقت ال اذهو «ةهبشلا الإ كلذ دعب قبي ملف ءاهيلإ ىرخألا ٌمضب ربحي وهف «طبضلا

 (حتف) ١59/7[ :قئاقحلا زمر] .تاهبشلاب تبثت قوقحلا

 (ييع «ط) .لاع سيل ام اهوحنو ةيصولاو ةلاكولاو قاتعلاو قالطلاو حاكنلاك هريغ وأ الام قحلا ناك ءاوس ا
 وأ ملعأ :دهاشلا لاق ول ىح] :ةداهشلا ظفل (ييع) .رم ام ىلع ةعبرأ يهو ةداهشلا بتارم عيمج نعي :لكللو

 موقي ال ذإ ؛هنودب ةداهشلا لبقت الف نكر هنأل ؛عراضملا ةغيصب دهشأ هظفل يأ [(نيع) .هتداهش لبقت ال نقيتأ
 فب نا اف اطا نيا م تركي لاا ظانلا ن اق دک وداي نم اين: ا اا اهوغ

 رابخإلا باب نم هنولعجيو ؛لاحرلا هيلع علطي ال اميف الإ ءاسنلا ةداهش يف ةداهشلا ظفل نوطرتشي ال نويقارعلاو

 (حتف) ١[ 40/7 :قئاقحلا زمر] .ةداهشلا باب نم هنأل ؛لوألا وه حيحصلاو «ةداهشلا باب نم ال

 ةلادعلا لك طرش يأ [(يئيع) .ةيلهألا طرش ال امب لمعلا بوحو طرش يهو قدصلل ةنيعملا يه امنأل] ر

 ؛ةلادعلا طرشو «رئاغصلا ىلع رصم ريغ رئابكلا نع ابنتحم ناك نم : :لدعلاو ؛نيدلا يف ةماقتسالا يهو اقلطم

 :YAY) ةرفبلو يءادهشلا نع نضر سم :ىلاعت هلوقو ۲: قالطلا) کنم ل لدع ْيَوذ اوُدِهْشَأَول :ىلاعت هلوقل

 ءاضقلا ةيالول لهأ قسافلا ذإ ؛ةداهشلا ةيلهأ طرش ال «ةداهشلاب لمعلا موزل طرش يهو «يضرملا وه لدعلاو

 اذإ قسافلا نأ :فسوي يبأ نعو «ةمهتلل هربخ يف فقوتلا بحوأ هقسف نأ الإ ةداهشلل الهأ نوكيف «ةنطلسلاو

 ٤١/۲ ١[ :قئاقحلا زمر] .حصألا لوألاو «هتداهش لبقت ةءورم اذ سانلا يف ًاهيجو ناك
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 ل مصخلا ليدعتو 2 داس ي انلعو دوهشلا نع لأسيو
 يف مهلاح نع يأ

 :ةفينح وبأ لاقو ءامهدنع اذه [(ئيع «ط) .ابوجو يضاقلا لأسيو يأ «لوهجملا ةغيص ىلع] :دوهشلا نع لأسيو

 اذإ الإ لدع ريغ وأ لدع نيدهاشلا نأ صحفتي الو ءامهنع لأسي الو «ملسملا ةلادع رهاظ ىلع يضاقلا رصتقي

 امهيف ةينالعلا يف يكزيو ءرسلا يف لأسي هنإف ءاقلطم صاصقلاو دودحلا يف ةداهشلا تناك وأ «مصخلا نعط

 ف رمع نع كلذ لثمو "فذقلا يف نيدودحملا الإ ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملا" :كلع هلوقل ؛عامجإلاب
 نإف «ناهرب ال نامز فالتحا اذه :ليقو «لودع ةداهشب الإ ةجحلا عقت الو «ةجحلا ىلع ٍئتبي ءاضقلا نأ :امهو

 ريغت ام دعب عبارلا نرقلا يف امهرصعو «ةينالعو ارس ةلادعلاو ريخلاب امه دوهشملا روصعلا نم ناك مامإلا رصع

 لوق وهو «مويلا امهوق ىلع ىوتفلاو «هنامز يف دهاش اع. لك يفأف «بذكلاو تانايخلا ترهظف «سانلا لاوحأ

 .ةلادعلاب اروهشم ناك نميف لأسي ال :كلام دنعو «دمحأو يعفاشلا
 ىلإ هنيمأ ديب ارس اهثعبيو ءيضاقلا اهبتكي يلا ةعقرلا يهو «ةروتسملا يضاقلا ثعبي نأ :رسلا يف ليدعتلا مث
 ياكويت دوا رو فما حرج يب حار ؛امب تيم «يكز ملا

 سانلاب ةربخ بحاصو هلوق ىلع دامتعالا نكمي ًالدع ناك نم ىلإ اهثعبي نأ يغبنيو ءايقوس ناك نإ هقوسو

E a aمهفرع اذإف «هئاقدصأو هناريج نم لأسيف «لاملاب هعادخ مهوتي اريقف كلو اهات ن وكي : 

 بتكي الو «تكس قسفلاب هفرع نمو «ةداهشلا زئاج لدع هنأ ةروتسملا يق همسا تحت بنكي ةلادعلاب هفرع نمف

 كلذب حرصي مم ول هنأ نم فاحو ريغ هلدعأ اذإ الإ ملعا هللاو :لوقيو تسلا كته نع ازارتحا ايش همسا تحت

 لدعملا دريو ءروتسم هنأ همسا تحت بتكي هلاح فرعي مل نمو «هب حرصي ذئنيحف «هتداهشب يضاقلا مكحي نأ

 ؛يضاقلا نع هريغ ليدعت ةهبش يفتنتل لدعملاو دهاشلا نيب يضاقلا عمجي نأ :ةينالعلا يف ليدعتلاو ءارس ةروتسملا

 .مسالا يف هقفاوي نم هتليبق يف نوكي نأ لامتحال

 يفتكيو ءرشلا لهأ مهيلع ردقي ملو «ريخلا لهأل تناك ةكوشلا نأل ؛لوألا ردصلا يف اهدحو ةينالعلا تناك دقو

 دبعلا نأل ؛ةداهشلا زئاج لدع وه :لدعملا لوقي نأ دبالو «ةنتفو ءالب ةينالعلا ةيكرت :دمحم لاقو ءاننامز يف رسلا يق

 ام ةينالعلا يف يكزملا يف طرتشيو «لدع وه :هلوقب يفتكي هنأ حصألاو دع نکی تا اذإ ذقن دواز

 ةداهشلا ظفل ىوس فذقلا يف ادودحم نوكي ال نأو ءرصبلاو لقعلاو ةيرحلاو غ ولبلاو ةلادعلا نم دهاشلا يف طرتشي

 (ةيانع «حتف «ئيع) .فذقلا يف ادودحم ناك نإو ءطقف يكزملا ةلادع طرتشي رسلا ةيكرت فو

 نم عيرفت اذه :مصخلا ليدعتو (حتف) .ةينالعلا مسالاو رهتشاو رهظ رمألا نلع ردصم «ةينالعلا يف يأ :انلعو
 هريظنو «مهنع لاؤسلا ىري ال هنأل ؛كلذ ىتأتي الف ءهلوق ىلع امأو «دوهشلا نع لاؤسلا ىري نم لوق ىلع مامإلا
 ىعدملا نأل ؛مصخلا ليدعت حصي ال امنإو «ىري نم لوق ىلع اعورف اهيلع عرف كلذ عمو ءاهاري ال هنإف ؛ةعرازملا
 - يعدملا مصخلا لشو «حصت ال قسافلا بذاكلا ةيكزتف «دوحجلا يف بذاك ملاظ هدوهشو يعدملا معز يف هيلع
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N eT 

 ىأر وأ عم اع َدهشي نأ 0 ةمجرتلاو ةلاسرلاو ةيكزتلل ىفكي ٌدحاولاو «حصي ال
 لاعفألا نم لاوقألا نم

 «هسفن دهاشلا ليدعتك «ىلوألاب يعدملا نم حصي الف هيلع ىعدملا نم ليدعتلا حصي مل اذإف «هيلع ىعدملاو =

 0 لا :دمحمو فسوي يبأ نعو

 لاق ول هنأ :"حصي ال مصخلا ليدعت" :هلوقب دارملاو ءهزوجي فسوي وبأو «دحاولا ليدعت زوج ال هنأل ؛هيلإ رحآلا
 دوهشملا ريغ نم لاس نخل اقلظم:ايقداونعي يضقي ال ءاوسن وأ اؤاطخأ مهنكل ءلودع دوهشلا هيلع ىعدملا

 «لودع مه :لاق ولو «هب هرارقإل قحلا همزلو قحلاب فرتعا دقف «ةقدص لودع مهو ءاوقدص :لاق اذإ امأ هيلع

 موك نم مزلي الف ءأطخلاو نايسنلا مهنم مهوتي الودع مفوك عم مال ؛ءيش همزلي ال كلذ ىلع دزي ملو
 لودع مه هيلع ىعدملا لاق ول نح :حصي ال (حتف) ١[ 41/7 :قئاقحلا زمر].ًاباوص مهمالك نوكي نأ الودع

 (ييع) .هريغ نم لأسي ىح امقداهشب يضقي ال
 تسيلو ربح ةيكرتلا نأل [(ندعم ءط) .رسلا ةيكزت امب دارملاو مهليدعت يهو دوهشلا ةيكزتل يأ ] :ةيكرتلل
 يف دودحملاو ىمعألاو ةأرملاو دبعلا ةيكزت زوجي اربح ناك اذإف «ةداهشلا ظفل طرتشي ال اذهو «ةقيقح ةداهشب

 هدلول دلاولاو ءرخآلا نيجوزلا دحأ ةيكزتك هل هتداهش لبقت ال نم ةيكزت اذكو «يبصلاو «بات اذإ فذقلا

 .هسكعو هالومل دبعلاو .هسكعو

 لوسر وأ يكزملا ىلإ يضاقلا لوسر ناك ءاوس ًالوسر ءالوه نم دحاو نوك زوجي كلذكو يأ :ةمجرتلاو ةلاسرلاو
 ةثالثلا نيب ةيوستلا دارملا سيلو «هريغ مالك احضوم يأ امجرتم ءالؤه نم دحاو نوك زوجي اذكو «يضاقلا ىلإ يكزملا
 ددعلا نم ةداهشلا يف طرتشي ام ةيكزتلا يق طرتشي :دمحم لاقو «دحاولاب ءافتكالا ثيح نم لب .هوجولا عيمج نم

 .نالجر صاصقلاو دودحلا نم هريغ فو ءروكذ ةعبرأ انزلا دوهش ةيكزت يف طرتشي نح «ةروكذلا فصوو

 ىلع اهبتر «ةدحاو ةأرما لاحرلا هيلع علطي ال اميفو «ناتأرماو لحر وأ نالجر زوجي قوقحلا نم امهريغ يفو
 ددعو ةروكذلا طرتشي :اولاقو ءدمحأ نع ةياور يف الإ «ةثالثلا تلاق هبو «ةداهشلاك األ ؛ةداهشلا بتارم

 ةيكرت يف امأو ءرسلا ةيكرت يف هلك اذهو «نانثا لكلا يف طوحألاو «عامجإلاب دودحلا دوهش ةيكزت يف ةداهشلا

 ؛عامجإلاب ةداهشلا ظفل ىوس كلذ ريغو رصبلاو ةيرحلا نم ةداهشلا يف طرتشي ام عيمج اهيف طرتشيف «ةينالعلا

 ٤١/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .ءاضقلا سلجم. صتخت اهِإف «رهظأ اهيف ةداهشلا نعم نأل
 يف دمحم فالحخف ی قدا ارا وک ر ا ا ملعاو

 (حتف) .اعامجإ زاج يضر نإف «دحاولا ةيكزتب مصخلا ضري مل اذإ اع ديقم وهو «طقف ةيكرزتلا

 داهشإلا ىلإ جايتحا ريغ نم هسفنب همكح تبثي :عون :نيعون ىلع دهاشلا هلمحتي ام نأ ملعاو :لإ دهشي نأ هلو

 نأ هعسو «لتقلاو بصغلا ىأر وأ مكاحلا مكحو رارقإلاو عيبلا دهاشلا عم اذإف ءةبراضملاو ةراجإلاو عيبلاك

 = وه ام ملع هنأل ؛هيلإ يعد اذإ ةداهشلا ءادأ هيلع بجي لب .دحأ لاعفألا وأ لاوقألا هذه ىلع هدهشي مل نإو ,دهشي
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 ىلع دهشي الو .هيلع دهشي مل نإو لتقلاو بصغلاو مكاحلا مكحو رارقإلاو عيبلاك

 ا ا دهاش لمعي الو هيلع دهشي مل ام هريغ ةداهش

 نأ ىلوألاو .(7:فرعزل» كن وُمَلْعَي مهو ّقَحْلاِب َدِهَش ْنَم لإ :ىلاعت هلوقل ؛طرشلا وهو «هسفنب بحجوملا =

 :لوقي الو «هب ةداهشلا هيلع بجوف «ببسلاب نياع هنأل ؛لتق وأ بصغ وأ مكح وأ رقأ وأ عاب هنأ دهشأ :لوقي

 ؛دهشي نأ هعسي ال ءصخش رارقإ باجحلا ءارو نم عم ولو ءابذاك نوكي ال يك هدهشأ اذإ الإ ندهشأ
 .هريغ هيف سيل هنأ ملعو «تيبلا لحد اذإ الإ ؛ةمغنلا هبشت ةمغنلا ذإ ؛هريغ نوكي نأ لامتحال

 نأ هل لح ذئنيحف «هاري الو «تيبلا يف نم رارقإ عمسف «هريغ لحخدم تيبلل سيلو «بابلا ىلع دعقو جرح مث
 الأ ,ةداهشلا لبقي نأ «باجحلا ءارو نم عامسلاب دهشأ :لاق نأب هل رسف اذإ يضاقلل يغبنيو «هرارقإ ىلع دهشي

 نم ةأرما توص عم اذإ :اولاقو «نتملا يف ءيجيس امك «ةتسلا ءايشألا يف زوحي امنإ عماستلاب ةداهشلا نأ ىرت

 ىلع ةداهشلاك هسفنب همكح تبثي ال :عونو ءاهصخش ىري ناك اذإ الإ ءاهيلع دهشي نأ زوجي ال باجحلا ءارو
 اذه ىلإ راشأو «هدهشي نأ الإ هتداهش ىلع دهشي نأ عماسلل زجي مل .ءءيشب دهشي اديها عمس اذإف «ةداهشلا

 (ةيانع «حتف «ييع) .خلإ هريغ ةداهش ىلع دهشي الو :هلوقب
 ام ىلع يأ :هيلع (ْييع) .مكاحلاو قوقحلاو دوقعلا كلت باحصأ نم دحأ هدهشي مل نإو يأ :دهشي مل نإو

 ريصت امنإو ءاهسفنب ةبجوم تسيل ةداهشلا نأل :للإ ةداهش ىلع دهشي الو (ئيع) .لعفلاو لوقلا نم ردص
 دهشي هعمس اذإ اذكو ءزوحي الف «دحوي ملو «لمحتلاو ةباينلا اهيف طرتشيف ءءاضقلا سلجم ىلإ لقنلا دعب ةبحوم
 ول ام ريظن راصف ١[ 57/7 :قئاقحلا زمر] .هريغ لمح امنإو ,هلمحي مل هنأل ؛دهشي نأ هعسي ال «هتداهش ىلع هريغ

 لوبق نم دبالو «هيأرب ضري مل لكوملا نأل ؛هلكوي مل ام فرصتي نأ عماسلل زوجي ال ثيح لكوي اصخش عم
 هدهشي مل نإو ةحيحص يضاقلا ءاضقب ةداهشلا نأل ؛ةداهشلا ىلع ةداهشلاب ديقو «هدعب يهنلا مدعو لمحتلا

 (حتف ؛ئيع) .اه دهشي نأ هل لحف «ةمزلم ةجح ءاضقلا نأل ؛هيلع يضاقلا

 دهاش دهشي ال يأ | :خإ دهاش لمعي الو (نيع) .نداهش ىلع دهشا :دهاشلا هل لقي مل ام يأ :دهشي مل ام

 نأ الإ دهشي نأ كص يف هطخ ىأر اذإ دهاشلل زوجي ال يأ [(نيع) .ةثداحلا ركذتي ىح باتكلا يف هآر اذإ هطخب

 مكحي ال ةثداحلا ركذتي ال وهو «قوقحلا نم قحب لحرل لحر رارقإ هناويد يف دجو اذإ يضاقلا اذكو «ةثداحلا ركذتي

 ىح هذفني ال كلذ ركذتي ال وهو قوقحلا نم لحجر ىلع رخآ لحرل دهشي لحر ةداهش دحو اذإ اذكو كلذب

 زوجي ال نالف ىلع هأرق هنأ فورعم وهو «هريغ طخب وأ هطخب ابوتكم ثيدحلا دحو اذإ ثيدحلا يوار اذكو ءركذتي
 لثم تملع اذإ" :ةتلع هلوقل ؛ةفينح نأ لوقا لك هز «ةياورلا ركذتي تح ثيدحلا اذهب ةمرحلاو لحلاب مكحي نأ هل

 = ؛ةجح مزلي الف «طخلا هبشي طخلا نأل ؛ةعقاولا ركذت نودب ملعلا روصتي الو ءاماع نوكي نأ طرش "دهشاف سمشلا



 اج قلعتي امو ةداهشلا 44٥ ةداهشلا باتك

 TTT EOET تسلا الإ هنياعي مل امب ٌدهشي الو ءاوركذتي مل نإ طخلاب وارو ضاقو
 دحأ انركذ امك لكلا ىلإ عحري

 ركذتي مل نإو «هب نقيت نإ باتكلاب لمعي نأ مهنم دحاو لكل زوجي :دمحم لاقو «ريوزتلا لامتحال =
 ةلالدل طخلاب لمعي نأ يوارلل زوجي :فسوي وبأ لاقو «ىوتفلا هيلعو «سانلا ىلع رمألل ةعسوت ةعقاولا
 ةيؤرب دهشي نأ دهاشلل سيلو ء[كلذب ءاضقلا يضمب نأو] «ةداهشلاب مكحي نأ يضاقلل اذكو «رهاظلا

 ليدبتلا نم نمؤيف «همتخ تحت هدي يف يهو «ةطيرخ يف يضاقلا لجس نأل ؛ةداهشلا ركذتي مل ام هطخ

 نأل ؛دهاشلا ةباتك فالخب «ريورتلا نم ًاضيأ نمؤيف يوارلا دي تحت ظوفحم ةياورلا ةباتكو «رييغتلاو

 اذإ فالتخالا اذه ىلعو ١[ 45/1 :قئاقحلا زمر] .ليدبتلا نم نمؤي الف ءمصخلا يديأ يف نوكي كصلا
 هل لحي :ليق هنإف «تنأو نحن اندهش انإ :ممي قثي نمم موق هربخأ وأ ةداهشلا هيف تناك يذلا سلجملا ركذت

 (ةيانع «حتف «ئيع) .امه افالخ «مامإلا دنع لحي ال :ليقو «قافتالاب ةداهشلا

 (ئيع) .كلذب دوهش مهنأ ظفحي الو ءدوهش ةداهش ابوتكم هناويد يف دحو اذإ ضاق مكحي الو يأ :ضاقو
 (ييع) .ةياورلا ركذتي نح يوري نأ هل سيلف طخ ابوتكم دجو اذإ ثيدحلا يوار يوري الو يأ :طخلاب وارو
 ركذتي مل نإ يوارلاو «ةيضقلا ركذتي مل نإ يضاقلاو «ةداهشلا اركذتي ل نإ نادهاش يأ ءالؤه :اوركذتي مل نإ

 .عماستلاب هنياعي مل و ءيشب دهشي نأ زوجي الف ةداهشلا ءادأ طرش ملعلا نأل ؛عامجإلاب :هنياعي مل امب (ييع) .ةياورلا
 [(نيع) .كلذب دهشي نأ هعسي هوحأ وأ نالف نبا انالف نأ سانلا نم عمس نأبإ :بسنلا الإ (ةيانع «نيع)

 وأ ةقفنلا ىوعد دعب الإ بسنلاب مكحي الو «مهلبقي ال يضاقلا نإف ءبسنب اودهش اذإ دوهشلا نأ :لصاحلاو

 يف هديقو ءال وأ اروهشم تيملا نوك نيب قرف ال هنأ هقالطإ رهاظ "توملاو" :هلوقو .نبالاو بألا يف الإ «ثرإلا
 «توملاك لتقلاو «ةنياعملاب الإ زوجي ال هنإف ءهوحن وأ اا ناك ناف لاعلان وأ الاع نوكيناب "جارعملا"

 ريغ فالخب دحاو الإ هيف سيل عضوم يف ققحتي دق هنأل ؛ةدحاو وأ لدع دحاو رابحإب يفتكي توملا يف :ليقو

 .نيلدع نينثا نم دبال :ةئالثلا دنعو

 ةداهشلا لبقت الف ؛هطئارش نود رهتشي يذلا وه فقولا لصأ نأل ؛هطئارش نع هب زرتحا "فقولا لصأو" :هلوقو
 ءارقفلا وأ ةربقملا وأ دجسملا اذه ىلع فقو هنأ اودهشي نأب ةهجلا نايب نم دبال هنأ :ينانيغرملا ركذو «عماستلاب اهيف

 ىلع فقو اذه نأ اوركذ ام دعب مهنأ هانعمو ,مهتداهش لبقت ال ةهجلا مقداهش يف اوركذي مل ول ىح ,ههيشأ امو

 مث «لبقت ال ,مهتداهش يف كلذ اولاق ول تح ءاذك ىلإ فرصيف «هتلغ نم أدبي هنأ اودهشي نأ مهل يغبني ال ءاذك

 :فسوي يبأ نعو ءاهريغ يف عماستلاب اودهشي نأ زوحي ال هنأ ىلإ ةراشإ ةتسلا ءايشألا هذه ىلع ءانثتسالا رصق

 نم هيف دبالو كلا لاوز ىلع ينتبي هنأ :انلو «هتلزنمب ءالولا نأل ؛بسنلاب ارابتعا اضيأ ءالولا يف زوجي هنأ
 (حتف «ٰييع) .عامجإلاب لبقت ال عماستلاب قتعلاب ةداهشلاو «هيلع ئتبي ام اذكف «ةنياعملا



 امي قلعتي امو ةداهشلا 4٤ ةداهشلا باتك

 اذإ ام دهشي نأ لف .فقولا لصأو يضاقلا ةيالوو لوخدلاو حاكنلاو توملاو
 ةتسلا ءايشألا هذه

 DS هل هنأ دهشت نأ كل قيقرلا ىوس ءيش هدب يف نمو .هب قثي نم اج هريخأ
 هدي يف نمل ءيشلا كلذ يأ كل عسو يأ ءايشألا هذمب دهاشلا

 ا :حاكنلاو (ندعم «ْييع) نش نأ ةه تام دق اناللق نأ سانلا نم عم نأب :توملاو

 امي لخدو ةنالف جوزت انالف نأ عمس نأب :لوخدلاو (ئيع) .هنياعي مل ولو حاكنلاب دهشي نأ هعسي نالف ةحوكنم

 نأ هعسي مامإلا نالف ةهج نم ءاضقلا ىلوت دق انالف نأ عمس نأب :يضاقلا ةيالوو (ندعم) .كلذب دهشي نأ هعسي

 (ندعم) .دهشي نأ هعسي ةعيضلا هذه فقو انالف نأ عم نأب :فقولا لصأو (ندعم) .دهشي

 مث ءاهظفل نم دبالف «يضاقلا دنع دهشي يذلا امأ ءلكلا يف طرشب تسيل ةداهشلا ظفل نأ ىلع لدي :هربخأ اذإ

 وأ «نيتأرماو لحجر وأ نيلجر رابخإب وأ رتاوتلاب امإ ءاي ملعلا هل لصح اذإ هتداهش زوجي امنإ ءايشألا هذهي دهاشلا

 هجو «ةدهاشم الو ملع الب اهنأل ؛ءيش يف عماستلاب ةداهشلا زوجت ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا هب قثي نم رابخإب
 نورقلا ءاضقنا ىلع ىقبت ماكحأ اه قلعتيو «سانلا نم صاوح امبابسأ ةنياعم. صتخي رومألا هذه نأ :ناسحتسالا

 ءطرش هيف ددعلا :هب قثي نم ماكحألا ليطعتو جرحلا ىلإ ىّدأل «عماستلاب اهيف ةداهشلا لبقت مل ولف ءراصعألاو

 ةفينح يبأ لوق ىلع امأو ءامهوق ىلع اذهو «ملع عون هل لصحيل ناتأرماو لحر وأ نالدع نالحر هربخي نأ وهو

 0 .ربخلا قدص هبلق يف عقي ثيحب ةماعلا نم كلذ عمسي مل ام ةداهشلا زوحب الف

 «هقر ملع يذلا ىثنأ وأ ناك اركذ :قيقرلا ىوس (ييع) .راقعلاو ضورعلاو دوقنلا نم ناك ءيش يأ :ءيش
 (يبع «ط) .عاتمك وهف الإو «هسفن نع ربعيو
 ديلا نأل ؛هدي يف نمل ءيشلا كلذ نأ دهشت نأ كل زاج صحخش دي يف ائيش تيأر اذإ يأ :هل هنأ دهشت نأ كل

 عيبلا نياع اذإ ناسنإلا نإف ءاهلك بابسألا يف ةلالدلا عجرم يه ذإ ؛كلملا ىلع هب لدتسي ام ىصقأ عزانم الب

 ءةداهشلا يف فاك هب لدتسي ام ىصقأو «ديلاب الإ ملعي ال عئابلا كلمو «عئابلا كلم الإ يرتشملا كلم ملعي ال

 يف عقي نأ كلذ عم طرتشي هنأ :فسوي يبأ نعو «عامجإلاب حوتفم وهو ءاهياب دسنا ديلا مكحب رحت مل اذإ اهإف

 .نظ ةبلغ وأ ملع عون هل لصحيل ؛ديلا يذل كلم ءيشلا نأ هبلق

 نأ هعسي ال «كلذل لهأ وه نم هئابآ يف سيلو «لهاج دي يف اباتك وأ «سانك دي يف ةنيمث ةرد ىأر ول :ليق اذهو
 لبقت ال :كلام نعو «راتخملا وه :ليق ءدمحأو يعفاشلا لاق هبو «ديلا عم فرصتلا "فاصخلا" طرشو «هل دهشي

 ةلأسملا مث .هل هنأ هبلق يف عقي نأو ديلا عم فرصتلا يفسنلا طرشو «نينس رشعك ةليوط يف لبقتو ةريسي ةدم يف

 الب هدي يف هآرو «هدودحب كلملا فرعو .ههجوو هبسنو همساب هفرع نأب كلاملا نياعي نأ :لوألا :هحوأ ةعبرأ ىلع
 :ناثلاو هدي ىلع ءانب كلملاب لوألل دهشي نأ هعسو «كلملا ىعداو لوألا ءاجف هريغ دي يف هآر مث «دحأ ةعزانم

 = «كلمل هيلإ بسن يذلا ءاح مث «هبسنو ههجوب هفرعي ملو «نالف نبا نالف ىلإ بسنيو «هدودحب كلملا نياعي نأ



 اه قلعتي امو ةداهشلا CEN ةداهشلا باتك

 حيحصلا وهو ا هذه افلا زوجي عضوم يف دهاشلا يأ

 .لبق ر ا ا ا
 2 دهاشلا يأ نالف ةزانج يأ

 «عماستلاب ًامولعم ريصي كلاملا نأل ؛اناسحتسا دهشي نأ هل لح ءصخش ىلع دودحلا اذه ةيكلم ىعداو =

 نم عم نكلو ءاعيمج امهنياعي ال نأ :ثلاثلاو ؛سانلا قوقح تعاضل هذه لثم عمست مل ولو «ةنياعملاب كلملاو
 نياعي ملو «ةعيضلا كلت فرعي ال وهو ءاذك اهدودح ءاذك ةدلب يف ةعيض نالف نب نالفل نإ :اولاق مهنأ سانلا

 «كلملا نود كلاملا نياعي نأ :عبارلاو .هل دوهشملاو هب دوهشملا ةلاهجل ؛كلملاب هل دهشي نأ هل لحي ال ءاهيلع هدي

 نأ هعسي ال ءاهنيعب ةعيضلا كلت فرعي ال وهو «ةعيض اذك ةيرق يف هل نأ عمسو ةمات ةفرعم لحرلا فرع نأب

 .ةداهشلل طرش هب ملعلاو «هب دوهشملاو «دودحاب ملعلا لصحي مل هنأل ؛دهشي

 ادي قيقرلل نأل ؛هكلم قيقرلا نأ لحر دي يف هآر اذإ قيقرلا يف دهشي نأ هل زوجي ال يعي "قيقرلا ىوس" :هلوقو
 ؛مادختسالا وهو «فرصتلا هيف ربتعي نأ نكمب الو «هلوق لوقلا ناك لصألا رح هنأ ىعدا اذإ نح «هسفن ىلع

 اذإ قيقرلا يف دهشي نأ هل زوجي هنأ :دمحمو فسوي يأ نع "يفاكلا" يفو «دبعلاك اعئاط اشا مدختسي رحلا نأل

 :لوألا كلم خيشلا امهركذي مل نارخآ ناديق هيف نكل ًاضيأ ةفينح يأ نع كلذ لعح :"ةيادحلا" يفو «هدي يف هآر

 راصف هسفن ىلع هل دي ال ذإ ؛هريغ دي يف نوكي هسفن نع ربعي ال يذلا ريغصلا نأل ؛اريغص قيقرلا نوكي ال نأ
 اذإ هنأل ؛هقر فرعي ال نأ :ناثلاو :هكلم هنأ هدي يف وه نل دهشي نأ هل زوجي اريغص ناك ولف «لاومألا رئاسك
 ربعي اريبك قيقرلا ناك اذإ ءانشتسالا فرصم نأ :لصاحلاو ١[ 44/7 :قئاقحلا زمر].ةداهشلا تزاج هقر فرع

 (حتف ءئيع) .كلملا ليلد هقح يف ديلا سيلف هسفن ىلع ادي هل نأل ؛هسفن نع

 هنكلو كلذ نياعن مل انإ :الاق ول امأ «سانلا نم انعمس انأل ؛اندهش :الوقي نأ ريسفتلا نعم :يضاقلل رسف نإو

 نع هتداهش نوكتف «هقدص يضاقلا بلق يف عقي قلطأ اذإ هنأل ؛"لبقت ال" :هلوقو «لكلا يف تزاح اندنع رهتشا

 :اولاق اذهو «دنياسملا نم ىوقأ رابحألا نم ليسارملا ناك اذه نعو ءاذك تعم لاقو ءرسف اذإ كلذك الو «ملع

 الأ ؛امي مكحي نأ يضاقلل زوجي ال ريسفتلا ةروص يفو ءاهرسفي الو عورشملا ءادأ قلطي نأ عماستلاب دهاشلل يغبني

 .ناسنإ دب يف هسفن ةيؤرب الو «هدنع رتاوت ولو هريغ عامسب اذكف «هسفن عامسب مكحي نأ هل زوج ال هنأ ىرت

 (ئيع) .هدي يف هتيؤرب كلملاب دهشي هنأ يضاقلل رسف وأ يأ :ديلا ةنياعمب وأ (حتف «ييع)
 (ندعم) .سانلا نم كلذ تعم نإ :لاق نأب :يضاقلل (ندعم) .هتزانج ىلع ةالصلاو هنفد روضح يأ :ةنياعم وهف

 (ييع) .اهوبق بجوف «ملع ام الإ دهشي مل وهو ءاملع يضاقلا ديزي كلذ نأل ؛هتداهش لبقتو «هريسفت :لبق
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 ةداهشلا هيف عمست ام نايب نم غرف امل [(حتف) .قدصلا ىلع هتلمح اذإ لوقلا تلبق لاقيإ :خلإ لبقت نم باب

 «ةداهشلا لح هنأل ؛اذه ىلع كلذ مدقو «هنم عمست ال نمو هتداهش عمست نم نايب يف عرش «عمست ال امو

 نم ال «بحجي ال نمو يضاقلا ىلع هتداهش لوبق بجي نم دارملاو ءطورشملا ىلع مدقم طرشلاو «طورش لاخخاو
 ناك ءاوسو ءال وأ لمحتلا تقو اريصب ناك ءاوس اقلطم :خل! لبقت الو (حتف «ةيانع) .حصي ال وأ اهوبق حصي

 تلاق هبو هنو ةفينح يبا نع ةياور وهو «عماستلا هيف يرجي اميف لبقت :رفز لاقو ءال وأ عماستلا هيف يرجي اميف
 ءريصبلاك ًاقلطم هتداهش لبقت :كلام نعو «هب ةفآ ال حيحص وهو «هعمس ىلإ ةداهشلا هذه يف ةجاحلا نأل ؛ةثالثلا

 مث «يعدملا ىلإ ةراشإلا ىلإ هيف جاتحي ال اميف وأ ءراقعلا يف وأ «نويدلا يف ةداهشلا لمحت اذإ :فسوي وبأ لاقو

 ظفحلا يف وهو ءلمحتلا تقو ةنياعملاب ملعلا هل لصح هنأل ؛يعفاشلا لاق هبو «هتداهش تلبق «دهشف «هرصب بهذ

 .اهرذعت دنع اهماقم موقي مسالا ركذو «ةراشإلا الإ هتفي ملف ءريصبلاك ءادألاو

 نم دبالف ةهبش هيفو «ةمغنلاب الإ امهنيب زي الو «هيلع دوهشملاو دوهشملا نيب زييمتلا ىلإ رقتفي ءادألا نأ :انلو

 دنع ءاضقلا عنتمي ءاضقلا لبق ءادألا دعب ىمع ولو ١[ 55/7 :قئاقحلا زمر] .لبقت الف ءاهيف رذعتي هنإو «ةراشإلا

 وأ ءادألا دعب دهاشلا تام ول امك ءامب ىضقيف تلبقو اهطئارشب تيدأ اهنأل ؛عنتمي ال :فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا

 سرخ وأ نح ول امك «تاف دقو «هدنع ةجح ريصت اهنأل ؛ءاضقلا تقو طرش ةداهشلا ةيلهأ مايق نأ :امهلو «باغ

 (حتف) .ةيلهألا ينانت ال ةبيغلاو «ررقتي هئاهتناب ءيشلاو «لطبت الو «هب رقتست ةيلهألا نأل ؛توملا فالخب «قسف وأ
 لفغملاو سرخألا مكحو «ضعبلا قتعم وأ ًاربدم وأ ًابتاكم وأ ًانق ناك ءاوس ًاقلطم كولمملا يأ :يبصلاو كولمملاو

 سيلو «ةيالولا باب نم اهنأل ؛يبصلاو كولمملا ةداهش لبقت ال امنإو ء«ةحصلا لاح يف الإ نونجملا اذكو «يبصلاك

 دبعلا ةداهش زوحت :يفزخلا نعو ,كولمملا ةداهش زوجي :دمحأ نعو ءامهريغ ىلع نوكت الف امهسفنأ ىلع ةيالو امه

 هزاحأو ءالدع ناك اذإ ةزئاج دبعلا ةداهش :سنأ لاقو :"هحيحص" يف يراخبلا لاقو .دودحلا يف الإ ءيش لك يف

 ةداهش :نيريس نبا لاقو «لبقت نايبصلا الإ هرضحي ال اميف يبصلا ةداهش :كلام دنعو «فوأ يبأ نب ةرارزو حيرش

 (حتف «ئيع) .هفاتلا ءيشلا يق ميهاربإو نسحلا هزاحأو «هديسل الإ ةزئاج دبعلا

 لاح ربتعملا نأل ؛ةجوز قالطو «قسف ةبوتو مالسإو ءابصلا دعب اذكو «لمحتلل لهأ امهأل :خلإ دعب ايدأو

 = رفاكو ىمعأو يبصو دبع :ةعبرأ يف الإ لبقت مل ءاهيف دهشف «تلاز مث «ةلعل ةداهشلا درب مكح مو ءءادألا



 .. هتداهش لبقت نم باب 44۹ ةداهشلا باتك

 ءهيوبأل دلولاو «ملسأ مث «فذق يف رفاكلا حي نأ الإ بات دإو فذق يف دودحملاو
 ناو ديالا يأ

 ءاضقنا قالطلا دعب ام دارملاف «قالطلا دعب ولو ءاهدر دعب جوزلا ةداهش لبقت ال اذه ىلعو «ملسم ىلع =
 (حتف «ئييع) .لبقت ال ةدعلا فو «ةدعلا

 :نينثا الإ هتداهشو هتبوت تلبق هقسف نع بات قساف لکو «هقدص ىلع ةنيب مقت مل نإ :فذق يف دودحملاو

 :يعفاشلا لاقو ءامقداهش لبقت ال نكل «ىلاعت هللا دنع ةلوبقم امهتبوتف «بذكلاب فورعملاو فذق يف دودحملا

 فالخب نئثتسملا مكح ذإ ؛(10:ةرقبلا) ابات يذلا لإ :ىلاعت هلوقل ؛بات اذإ فذق يف دودحملا ةداهش لبقت

 هنم نيثتسملاو ؛(4 :رونلا) يدب ؛ ةداهش هَل اوُلبقَت الوم :ىلاعت هلوق :انلو بلا نامثعو كلام لاق هبو هنم ئثتسملا

 اعطقنم نوكيف «فطعلل ال فانئتسالل هيف واولاو «(4:رونلا 4َنوُقِساَمْلا ْمُه كيو وإ :ىلاعت هلوق يف قسفلا ةفص
 ١[ 40/7 :قئاقحلا زمر] .ةرورض هيلإ ءانثتسالا فرصنيف ىلوألا نع

 سنج نم نثتسملا نوكي نأ وهو «لصتملا وه ءانثتسالا يف لصألاو «هيلي ام ىلإ ءانثتسالا فرصني فيك :ليق نإف
 - ملعأ هللاو - :لاق هنأك لاوحألا مومع نم ءانثتسالا :انلق «قسفلا سنج نم تسيل ةبوتلاو «هنم ىئثتسملا

 عطقنم ءانثتسالا :لوقن وأ ءالصتم ءانثتسالا نوكيف «ةبوتلا لاح يف الإ لاوحألا عيمج يف نوقسافلا مه كئلوأو

 .لاؤسلا دري الف (۷۷:ءارعشلا) 4نيملاَعلا 7-5 الإ يل ودع ْمُهَنِإَف» :ىلاعت هلوقك «"نکل" نعم

 دنعو «نيدودحملا ىلإ دئاع (؛:رونل) ادب َةَداَهَش ْمُهَل اوُلَبقَت الو :ىلاعت هلوق نم "مهل" يف ريمضلا نأ ملعاو
 دح ام دعب ةعبرأ ماقأ ولو هل افالح اندنع هتداهش لبقت دحي م ولف «تابثإلا نع نيزحاعلا نيفذاقلا ىلإ يعفاشلا
 دودحملا يفو «هتداهش درت ال اذكف ءدحي ال ةنيبلا ةماقإ دعب هنأل ؛حيحصلا يف ةبوتلا دعب هتداهش لبقت نز هنأ ىلع

 (حتف) .بات نإ هتداهش لبقت فذقلا ريغ يف
 نأل ؛مالسإلا دعب هتداهش لبقت :خلإ رفاكلا دحي نأ الإ (ندعم) .اندنع اذهو فذقلا ةيانج نع يأ :بات نإو

 هل تثدح مالسإلابو «دح ةمتت نم هتداهش در ناك «فذقلا يف دحو كلذ هل نمو «هلثم ىلع ةداهش رفاكلل

 هنأل ؛هتداهش لبقت مل ثيح قتعأ مث دح اذإ دبعلا فالخب ءاهمامت نم درلا نوكي الف «ىلوألا ريغ ةقلطم ةداهش

 ءأطوس فذقلا دح يف يمذلا برض ولو «قاتعإلا دعب الإ درلا متي ملف ءدلحلا تقو دحأ ىلع ةداهش هل نكي مل
 مالسإلا دعب ريخألا طوسلا برض اذإ ةفينح يبأ نعو «هتداهش لبقت مالسإلا دعب يقابلا برض مث «ملسأ مث

 مكح رثكألل نأل ؛لبقت كلذ نود ناك نإو «هتداهش لبقت ال مالسإللا دعب رثكألا برض اذإ هنأ :هنعو «لبقت ال

 دلاولا الو «هدلاول دلولا ةداهش لبقت ال" :اكتفع هلوقل :هيوبأل دلولاو (ةيانع) ١[ 55/7 :قئاقحلا زمر] .لكلا

 نألو ,"هرجأتسا نمل ريحألا الو «هدبعل ىلوملا الو «هديسل دبعلا الو «هتأرمال جوزلا الو ءاهجوزل ةأرملا الو ءهدلول
 هئابآل دلولا وأ ءسكعلابو هلصأل عرفلاو :لاق ولو ءهجو نم هسفنل ةداهش نوكتف «ةلصتم ءالؤه نيب عفانملا

 -ِ ٤٦/۲ ١[ :قئاقحلا زمر] .معأو ىلوأ ناكل «سكعلابو هتاهمأو



 ... هتداهش لبقت نم باب 0٠) ةداهشلا باتك

 59 ف 7 د ك 59

 كيرشلا هداهش لبقت الو ةداهش اني لبقت الو يأ

 ا ا ا مح فرعا SECRET RS ةحئانلاو ثدحالاو ءامهتك رش نم وه اميف
 ءيش يٿ يأ

 تيا :هذ يلعل حيرش لاقف «هل عردب حيرش دنع هالوم ربنق عم ه5 يلعل دهش ان يلع نب نسح نأ يورو =
 لوفي 15 هللا لوسر تعيس“ انا لاف وسلا ناكم لب ال لاقت" دق ناكر وأ نسحلا ناكم لاف رخ كهاشت
 :لوقي هتعمس امأ ءرخآ دهاشب تيا نكل تعمس :لاق "ةنجلا يف ةنحلا لهأ بابش اديس امه" :اه# نيسحلاو نسحلل

 (حتف) .قزرلا يف هدازو «هنسحتساف «ةصقلا رحآ ىلإ "هدلاول دلولا ةداهش لبقت ال"
 ةداهش لبقت الف ء«روكذملا مكحلاك روك ذملا مكحلا سكع يأ «فوذحم هربخو أدتبم هنأ ىلع عوفرم :هسكعو

 ءاضقلا دنع ةيحوزلا عنملا يف ربتعملاو «ثالثلا ةدع يف ولو :رخآلل نيجوزلا دحأو (نيع) .دلولل هيدجو هيوبأ

 رارقإ باب يفو «عوحرلا تقو ال «ةبهلا تقو ةعنام ةيجوزلا ةبملا يف عوجرلا باب ينو «ءادألاو لمحتلا دنع ال

 «ةيجوزلا يف قلطأو «ةيصولا تقو ال توملا تقو ربتعت ةيصولا باب يفو «رارقإلا تقو ةيجوزلا ربتعت ضيرملا
 دهش لدع هنأل ؛رخآلل نيجوزلا دحأ ةداهش لبقت :يعفاشلا لاقو هب دوهشملا يف اقح اهل نأل ؛ةمألا لمشف

 ىلع ناك ءاوس :هدبعل (نيع) .خلإ ديسلا ةداهش لبقت الو يأ :ديسلاو (حتف «نيع) .هانيور ام انلو «ريغلل

 (نيع) .هبتاكمل ديسلا ةداهش الو يأ :هبتاكم (ندعم) .نكي مل وأ نيد دبعلا

 ذيملتلا وأ «عباتلا وأ «ةرهاشم وأ ةفاسم هرجأتسمل صاخلا ريحألا ةداهش لبقت ال اذكو :هكيرشل كيرشلاو

 "تيبلا لهأب عناقلل ةداهش ال" :##ع هلوق نعم وهو «هسفن عفن هعفنو «هسفن ررض هذاتسأ ررض دعي يذلا صاخلا

 تعفد وأ امنغم ترح ةداهش لك نأ :لصاحلاو ءةعانقلا نعم. ال لاؤسلا نعم. عونقلا نم «مهنم هشاعم بلاطل يأ

 امهتكرش نم سيل اميف هل دهش ولو «لبقت الف «هحو نم هسفنل ةداهش كيرشلا ةداهشو «ةمهتلل ؛لبقت مل امرغم
 (حتف ؛ئيع) .ةمهتلا ءافتنال ؛لبقت اًهِإف «طايخلا لثم ماعلا ريحألاك لبقت

 كلذ لك نإف ءادمع لمعلاو لوقلا يف نمي هبشتلاو ءاسنلا ةنيزب نيزتلا نم ءيدرلا لعفي نم نونلا حتفب :ثنخملاو

 لعفلاب دارأ :ليقو "ءاسنلا نم تاركذملاو لاحرلا نم نيثنؤملا هللا نعل" :التلع هلوقل ؛هتداهش لبقت الف «ةيصعم

 هنم رهتشي مل ولف «ةقلخ رسكتف نيل همالكو هئاضعأ يف يذلا وهف نونلا رسكب امأو «ةطاوللا نم نيكمتلا ءيدرلا
 (ةيانع «حتف «ئيع) .ةداهشلا لوبقم لدع وهف ةئيدرلا لاعفألا نم ءيش

 يف حونت لا يه ةداهشلا ةدودرملا ةحئانلاب دارملاو ؛هيلع تكبو هتبدن اذإ تيملا ىلع ةأرملا تحان نم :ةحئانلاو

 بالسناو اهرارطضال ؛لبقت اهتبيصم يف ولف «هنودب وأ لاملاب ةحاونلا نوكت نأ نيب قرف الو ؛اهريغ ةبيصم

 طقست مارح اهنم توصلا عفر نأل ؛توصلا عفر مدع طرشب «يوادتلل برشلاك ناكف ءاهرايتخاو اهربص

 (حتف «ئيع) .اهريغ ةبيصموأ اهتبيصم يف ناك ءاوس ءاهتلادع



 ... هتداهش لبقت نم باب 40١ ةداهشلا باتك

 ,رويطلاب بعلي نمو هللا ىلع برشلا نمدمو «ةيويند ةوادع تناك نإ ودعلاو ةينغملاو
 نم ةداهش لبقي الو

 يف قلطأ امنإو «مرحلا امباكترال [(ييع) .اهسفنل وأ سانلل يْغت تناك ءاوس ةينغملا ةداهش لبقت ال] :ةينغملاو
 فالخب ءاهقح يف مارح توصلا عفر سفن نأل ؛لحرلا قح يف هب هديق امك "سانلل غت" :لقي ملو اهقح

 :"سانجألا" يفو «ةريبك باكترا ىلع مهعمجي ذئنيح هنأل ؛هب سانلا عمتجي ىح هتداهش عنمي ال ءانغلا نإف ؛لحرلا

 هعقي نمو طول موق لمع لمعي نمو «ءاسنلاب روجفلا باحصأو قيرطلا عاطقو ةيصعملا باحصأ ةداهش لبقت ال
 ًاصوصح نايدألا عيمج يف ةيصعم وهلل نغتلاو ءءالؤه ةداهش لبقت ال ةينغملاو غملاو حئانلاو ةحئانلاو ءانغلا عم
 (ةيانع «ئييع) .ةأرملا نم ءانغلا ناك اذإ

 ةاداعملا نأل ؛هريغ وأ هودع ىلع دهش ءاوس [(ئيع) .هودع ىلع ودعلا ةداهش لبقت الو يأ ] :خلإ ودعلاو

 ةوق ىلع لدتف «نيدتلا نم األ ؛لبقتف «ةينيد تناك اذإ امأو «هيلع لوقنملا نمؤي ال اهبكترا نمف «مارح ايندلل

 فرار: را لغ حرر ر لاقأ ىلع لرتقلا لو ةداهشك ةيويندلا ةوانعلاب ةداهتشلاو هةتلاذعو ةد
 اركنم هيف ىأر نأب «ةبحاو نوكت دقف «ةينيدلا ةوادعلا امأو «عطاقلا ىلع قيرطلا هيلع عوطقملاو «فذاقلا ىلع

 ةوادعلاو «رفاكلا ىلع ملسملا ةداهش لوبق ىلع اوعمجأ نيملسملا نأب اذه كل حضتيو «يهنلاب هتني لو اعرش
 (يعليز «حتف «نيع) .تلبق امل ةعنام تناك ولف ءامهنيب ةمئاق ةينيدلا

 يفو «هنيد مرم بكترا هنأل [(نيع) .هتداهش لبقت ال رمخلا برش ىلع موادم يأ ] :خإ برشلا نمدمو
 هنم كلذ رهظي الو ءارس رمخلا برش نم نإف «سانلا نيب هنم ارهاظ كلذ نوكيل ؛نامدإلا طرش امنإ :لاق "يفاكلا"

 «ناركس جرخي وأ «هنم رهظي كلذ ناك اذإ هتلادع طقست امنإو ءاريثك اهبرش نإو ءالدع نوكي نأ نم جرخي ال
 .ةريبك هنأل ؛ركسلا نمدم ةداهش لبقت ال اذكو «ةداع بذكلا نع زرتحي الو «هلثمل ةورم ال هنإف «نايبصلا هب بعلتف

 نامدإ نودب ةمرحما ريغب ةلادعلا طقست الو «ةمرحما ةبرشألا لوانتيل ؛برشلا قلطأو ١417/١[ :قئاقحلا زمر]
 امنإو دارك سيل برشلا يأ لعفلاب نامدإلا نأ اوركذو «ةينلا وأ لعفلاب نوكي نأ امإ :نالوق نامدإلا يفو «ركسلا

 .دحو املك برشي نأ همزع فو برشي نعي ةينلا يف نامدإلا هب ديرأ

 مج طالتخالا نأل ؛ركسي مل نإو «برشلا ىلع ةناحياو روجفلا سلاحجم سلجي نم ةداهش لبقت ال :يحصانلا لاقو

 لبقت الف ءاقسف سولحلا سفن نكي مل نإو «هتلادع طوقس بحوي ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هكرتو
 لوقل ؛رمخلا برش ضيرم نم لبقت اههإف «يوادتلل ناك ول امع ًازارتحا "وهللا ىلع" :هلوقب ديقو «هتداهش
 ةلفغلا ثروي هنأل :رويطلاب بعلي نمو (ةياقن «حتفر .ًافالخ اهتمرح يف نإف ءرمخلا الإ هل جالع الو «ءابطألا
 ريطيل حطسلا ىلع دعصي نأ هيف بلاغلا نألو «بعللاو وهللا ددلاو "نيم ددلا الو ءدد نم انأ ام" :اكتلع لاق دقو

 = «هب سأب الف اهريطي الو «هب سنأتسيل هتيب يف مامحلا يتقي ناك نإو «قسف وهو «ءاسنلا تاروع ىلإ رظنيف «هريط
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 ... هتداهش لبقت نم باب fo} ةداهشلا باتك

 ءابرلا لكأي وأ «رازإ الب ماّمحلا لحدي وأ ءدحلا بجوي ام بكتري وأ «سانلل ينغي وأ
 ةريبكلاب أي هنأل لإ امل تاي يأ

 تاما نات فف فيلا نفد هج رخ دز لإ هك رغ نم تاحقا ور نوت الا نأ ال د

 هتلادع طقستف «مارحلل ًالكآ نوكيف «هسفن مامح نم هقرفي الو «هنم عيبيو لكأي وهو «هتيب يف خرفتف «هريغ

 ىغتسم وه :"ةيانعلا" يف لاقو ؛"ٍنغي وأ" :هلوقب بسنألا وهو "روبنطلاب بعلي نمو" :خسنلا ضعب يفو «كلذب
 (ةيانع «حتف «ٰييع) .ال وأ وهللا ةلآ عم نوكي نأ نم معأ ءانغلا نإف "سانلل غي" :هلوقب هنع

 لبقت الف «بعللاو وهللا ىلع سانلا عمجي هنأل [(ييع) .راركت الف ةأرملاو لحرلا لوانتي ماع اذهو] :سانلل ينغيو
 عمسي نأ ريغ نم هسفن نع ةشحولا ليزي ىح هسفن عامتسال ناك ول هنأل ؛هئانغ سانلا عمسي نم ىغملاو «هتداهش

 نإو «قافتالاب زئاج وهف «ةمكحو ظعو هيف ارعش دشنأ نإو «حيحصلا يف هتلادع طقست الو «هب سأب الف «هريغ

 يهو ةنيعم تناك نإو «هب سأب الف «ةنيعم ريغ ةأرما ركذ هيف ناك وأ «ةتيم تناك نإف «ةنيعم ةأرما ركذ هيف ناك

 نم مهنمو «حاكنلل ًانالعإ هيف فدلا برضب سأب ال هنأ ىرت الأ «سرعلا يف ءانغلا زاجأ نم خياشملا نمو «هركي ةيح
 مهنمو ءاقلطم ههرك نم مهنمو «هب سأب ال ناسللا حيصف هب ريصيو «دئارفلا مظن هب ديفتسيل نغتي ناك اذإ :لاق

 ٤١/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .اقلطم ءانغلا زاوح مدع فنصملا مالك نم رهاظلاو ءاقلطم هحابأ نم

 نأ همالك لدو «بذكلاب يلابي ال اهبكتري نم نأل ؛رئابكلا نم اهريغو ةطاوللاو ةقرسلاو انزلاك :خ! بكتري وأ
 ثيدحلا يف ةروكذملا عبسلا يه :ثيدحلا لهأو زاجحلا لهأ لاق ءاهيف اوفلتحخاو «ةريبكلا وه دحلا هيف بجي ام

 برشو ءانزلاو «نمؤملا تميو «سفنلا لتقو «نيدلاولا قوقعو «فحزلا نم رارفلاو «هللاب كارشالا :يهو ءروهشملا

 وهف هب عوطقم ليلدب هتمرح تبثت ام :ليقو «قح ريغب ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأ اهيلع مهضعب دازو ءرمخلا
 رفغتسا امو «ةريبك وهف ءرملا هيلع رصأ ام لك :مهضعب لاقو «ةريبك وهف لتق وأ دح هيف ام :مهضعب لاقو «ةريبك

 «ةريغص هقوف ام ىلإ ةبسنلاب وهف «بنذ هتحتو بنذ هقوف بنذ لك نأ نوملكتملا هركذ ام هجوألاو .ةريغص وهف هنع

 كته هيفو «نيملسملا نيب ًاعينش ناك ام :لاق هنأ ياولحلا ةمئألا سمش نع لقن ام حصألاو «ةريبك هتحت ام ىلإو

 ٤۸/۲ ١[ :قئاقحلا زمر] .رئابكلا ةلمج نم وهف «نيدلاو ىلاعت هللا ةمرح

 ناك ءاوس رئابكلا نم هنأل] :ابرلا لكأي وأ (ئيع) .مارح ةروعلا فشك ذإ ؛مارحلا بكتري هنأل :رازإ الب

 «(٠۲۷:ةرقبلا) ابل مرح و :ىلاعت هلوق يف ةدارملا يه ةدايزلا نأل ؛دئازلا ردقلا ذحأي يأ [(ط) .ال وأ ارا

 هنأل ؛ابرلا لكآ ةداهش لبقت ال امنإو «تاموعطملا يف عئاش ابرلا نألو «لاملا عفانم مظعأ هنأل ال اع لک لا ريو

 ةدسافلا د وفعلا نك زرحتلا نكع ال هنأل نامدا كلذو هب اروهشم ن ركي نأ "لصألا" يف طرتشاو «رئابكلا نم

 قسفلا نأ :لصاحلاو «نكمم هنع زرحتلا نأل ؛نامدإلا هيف طرتشي ال ثيح «ميتيلا لام لكأ فالخب ءابر يهو

 (حتف «ئيع) .ءاوس لكلاف هروهظ دعب الإ باتري ال يضاقلا نأ ريغ ةداهشلا لوبق نم ًاعرش عنام هسفن



 ... هتداهش لبقت نم باب to ةداهشلا باتك

 ىلع لكأي وأ لوبي وأ ءامهببسب ةالصلا هتوفت وأ «جنرطشلاو درنلاب رماقي و أ

 اهتنبو هتأرما ماو اعاضر هيوبأو همعو هيخأل لبقتو «فلسلا ؛ بس رهظي وأ ‹قيرطلا

 هت رم هألا اذكو يآ عامجإلاب اذهو ةمهتلا مدعل د ف ك

 ar e و إال Ne توتا هنن a A a r فوق ىوهلا لهأو هيبأو هنبا ةأرماو وهب ج ورو

 هنبا ةأرما لحألو يأ

 بلغ اذإ دادزي هلام نأل ؛رمقلا نم ذوحأم بعللا يف نهارتلا يهو ةرماقملا نم ا جنرطشلاو درنلاب رماقي وأ

 (حتف «نييع) .هيف ةغل ةلمهملا نيسلاو «حتفلاو هلوأ رسكب جنرطشلاو «صقنيو ديزي رمقلاك بلغ اذإ صقنيو

 امهيلع رثكي ناك اذإ اذكو «ةداهشلا لبقت الف ءقسف كلذ لك نأل ؛جنرطشلاو درنلا يأ :ةالصلا هتوفت وأ

 بلا ف نال ريغ و ا طا ع ماو تلا و ا قرت و اا فلا

 نأل ؛جنرطشلا فالخب الن ا ا نترك يرفع دكقلا ماشا نم نوعلم" :اككلع لاقو «ءقسف هيف

 دحأ هيلإ مضني مل ام هتداهش درت الف «جنرطشلا بعل لحب نالوقي يعفاشلاو اكلام نإف ءاغاسم هيف داهتحالل

 ىلع هب بعللا :يهو رخآ ةثالث اهيلع مهضعب دازو «فلحلا ةرثكو ةالصلا توفو رامقلا :يهو ةئالثلا يناعملا

 (حتف «ٰييع) .هيلع موادي نأو اقسف هيلع ركذي نأو قيرطلا

 «ةءورملاب لخي لعف لك اذكو ءامهب قلعتم [(يع) .ءايحلا ةلق ىلع لدي هنأل] :قيرطلا ىلع لكأي وأ لوبي وأ

 (حتف) .ءايشألا هذه يف نامدإلا طارتشا يغبنيو ءرخسمتلاو «لذارألا ةبحصو «فافختسالا ىلإ يضفملا

 ديق [(يع) .هباحصأو ةفينح يبأك ءاملعلاو نوعباتلاو ةباحصلا مهو نيحلاصلا .: يعي] :فلسلا بس رهظي وأ

 بسب طقست ةلادعلا نأل ؛ىلوأ ناكل "ولسم بس رهظي وأ" :لاق ولو «هتداهش لبقت «همتک ول هنأل ؛روهظلاب

 لبقأ ال وا يا نعرو لمعلا روصفو .ةءوزملا هلق ىلع لدي تسلا تل ؛فلسلا نم نكي مل ن نإو «ملسم

 «هقسف رهظي ملف «لطاب ىلع ناك نإو ءانید نودقتعي مهنأل ؛مهنم أربت نمت اهلبقأو ءةباحصلا بس نم ةداهش

 ول :كلام دنعو ر اير .هيحأل 0 0 0 هيخأل لبقتو - 0 .باسلا فاللخب

 (حتف «ئيع) ا ا ا

 هتداهش فالخب «ةمهتلا ققحتت الف «ةزيحتم يديألاو ةزيمتم مهنيب كالمألا نأل ؛هيبأ ةأرما لحألو يأ :هيبأو

 [ 144/8 ا ومر | نيف ام لغ ر ن و دال ةقيازقل
 باحصأ مهو [(ييع) .داقتعالا ثيح نم ةقسف مهأ عم ىوهلا لهأ ةداهش لبقت اذكو يأ ] :ىوهلا لهأو

  مهتفلاخمو سفنلا مهتعباتمل «ظفللا اذهب اوم امنإو ءتاوهشلا نم هب ذلتست ام ىلإ سفنلا ناليم "ىوهلاو" «عدبلا

 = .مهسوفن بوبح ىلإ مهناليمل هبحأ اذإ "ءيشلا ىوه" نم ذوحأم وأ «يلقع وأ يعرش ليلد الب ةنسلا



 ... هتداهش لبقت نم باب 4o4 ةداهشلا باتك

 فك
 ا ا هلثم ىلع يبرحلاو هلثم ىلع يمذلاو ,ةيباطخلا الإ

 لك مث «ةلطعملاو ةهبشملاو جراوخلاو ضفاورلاو ةيردقلاو ةيربحلا :ةتس ىوملا لهأ لوصأ نأ :"ةياهنلا" ييو =

 كلام دنعو «بذكلا باكترا نم عنام كلذو «هب نيدتلا وه امنإ كلذ ىلع مهل لماحلا نأل ؛داقتعالا ثيح

 لوبقل "ةريخذلا" يف طرشو «ةيضفارو ةيمهجو ةيردق :ةثالثل لبقت ال :دمحأ دنعو «لبقت ال :لوق يف يعفاشلاو

 (ةيانع «ٰييع) .هبحاص هب رفكي ال یوه نوكي نأ :مقداهش

 يبأ نب دمحأ :ليقو «عدحألا بهو يبأ نب دمحم باطخلا يبأ ىلإ نوبسني ضفاورلا نم موق مهو :ةيباطخلا الإ

 لوقلا ىلإ اوعحر ليعامسإ تام املف ءرفعح يبأ نب ليعامسإ ةمامإب لوقي ناك يذلا عدحألا يدسألا بنيز

 .اريبك اولغ لوقلا يف اولغو «رفعج ةمامإب
 هبلصو «ىسوم نبا ىسيع هلتق «ةفوكلاب ناك لحر «باطخلا يبأ ىلإ نوبوسنم موق :"عطقألا حرش" يف لاقو
 :ليقو ءرغصألا هلإلا وه قداصلا رفعحو «ربكألا هلإلا وه هغ ايلع نأ معزي ناك هنأل ؛ةفوكلاب ةلحم ةسانكلاب

 :يسحرسلا ةمئألا سش ركذو «هتعيش ةيقب هل دهشي نأ بجي «هريغ ىلع ًائيش مهنم ىعدا نم نأ نودقتعي اوناك

 ملسملا :نولوقيو «هاوعد يف قح هنأ مهيديأ نيب يعدملا فلح اذإ ةداهشلا ءادأ نوزوجي ضفاورلا نم برض مهفأ

 ١[ 494/7 :قئاقحلا زمر] .مهفلاخم ىلع مهيقفاومل روزلا ةداهشب نونيديو ابذاک فلحي ال

 [(ْنيع ءط) .ىراصنلاو دوهيلاك ةلم افلتحا نإو هلثم يمذلا ىلع يمذلا ةداهش لبقت اذكو يأ ] :هلثم ىلع يمذلاو

 «لوبق مدع حصألاو «هلثم ىلع دترم يف اوفلتحاو «هل ةداهش ال دترملا نأل ؛يمذلاب ديق ءاقلطم ملسملا ىلع ال

 قساف هنأل ؛دحأ ىلع يمذلا ةداهش لبقت ال :اجج يعفاشلاو كلام لاقو ءال وأ ةدحتم نييمذلا ةلم تناك ءاوس

 ةداهش لبقت مهللم تقفتا نإ :ىليل يبأ نبا لاقو «يأرلا ةعيبر نمحرلا دبع وبأ لاق هبو «قسفلا عاونأ دحأب

 «"انزلاب امهيلع دوهي ةداهشب نييدوهي محجر اتع هنأ" يور ام :انلو «لبقت ال تفلتخا نإو «ضعب ىلع مهضعب

 هيلعو «ضعب ىلع مهضعب ىراصنلا ةداهش زاجأ التاء هنأ :هد هللا دبع نب رباجو هيد يرعشألا ىسوم يبأ نعو

 (حتف «ئيع) .فلسلا عامجإ
 يبرحلاب دارملاو [(نييع ءط) .هلثم ىلع ةيالو هل نأل ؛هلثم ىلع نمأتسملا ةداهش لبقت اذكو يأ ] :هلثم ىلع يبرحلاو

 .دحأ ىلع دبعلل ةداهش الو «قرتسي نامأ الب انراد لحد ول يبرحلا نإف «نمأتسملا ريغ روصتي ال هنأل ؛نمأتسملا

 ؛نمأتسملا ىلع يمذلا ةداهش لبقتو ءانرايد لهأ نم يمذلا نأل ؛هيلع هل ةيالو ال هنأل :"يمذلا ىلع الو" :هلوقو

 ؛"هلثم ىلع" :لاق امنإو ءلكلا يف ًالصأ لبقت ال :دمحأ دنعو هيلع ةيالو هل لعجي نأ زاجف ًالاح هنم ىلعأ يمذلا نأل

 - «امهنيب ةيالولا عاطقنال ؛رخآلا ىلع امهدحأ ةداهش زوجت ال شبحلاو جنرفإلاك نيفلتخم نيراد نع اناك اذإ امهنأل



 ... هتداهش لبقت نم باب f00 ةداهشلا باتك

 انزلا دلوو يصخلاو فلقألاو رئابكلا بنتجا نإ ةريغصب ملأ نمو .يمذلا ىلع ال

 ىلع مهضعب ةداهش لبقت ثيح ةمذلا لهأ فالخب «كلملاو ةعنملا فالتحاب فلتخي اغ رادلاو «ناثراوتي ال اذهو =
 ىضقي نأ لبق هيلع دوهشملا ملسأ نإف :يحصانلا لاقو ءانراد نم امهنأل اک ري كاذلو اشور اذه ناك نإو «ضعب

 ١[ ه.١/” :قئاقحلا زمر] .ةداهشلا تلطب هيلع

 هتانسح تناكو شحاوفلا نود ام ةريغصلا وهو ممللا نم قتشم «ةريغص ةيصعع. بنذأ يأ :ةريغصب 1 نمو

 وه نم رشبلا نم دحوي ال ذإ ؛ةلادعلا يف حدقي ال رارصإ ريغ نم ماملإلا نأل ؛هتداهش لبقت هتائيس نم بلغأ

 دح يف حيحصلا مث «حوتفم وهو «ةداهشلا باب دس ىلإ ةمصعلا طارتشا يدؤيف الثا ءايبنألا ىوس موصعم
 ربتعي كلذ دعب مث ءاهلك رئابكلا نع بانتجالا نم دبالو «هتائيس ىلع هتانسح تبلغ نم لداعلا نأ ةربتعملا ةلادعلا

 (ةياقن «نيع) .اهيلع رارصإلا مدعل ؛هتداهش تلبق ةرم ةريبك بكترا ولف «بلاغلا
 صوصنلا قالطإل ؛هتداهش لبقت امنإو نتخي مل يذلا وهو «نيغلاب فلغألاو «فاقلاب فلقألا :ناتغل هيف :فلقألاو

 لبقت ال هنأ :ه#ؤ سابع نبا نعو ءذلأ ةنوتخملا عامج ذإ ؛ءاسنلل ةمركم لاحرلل ةنس ناتخلاو «ناتخلاب ديق ريغ نم

 فرح وأ رك نم هنا وقنا هكرت ااو نيددلاو لا افتار اذ[ ام قلع لوم وهو قلقألا ةداهش
 دري ملو «نيعم تقو ناتخلل ردقي ملو ءالدع ناك اذإ فلقألا ةداهش زوحت :يحصانلا لاقو «هتلادع رضي ال كاله

 فلقألاو «هتدالو نع عباسلا مويلا مهضعبو رشع ىلإ نينس عبس نم هوردق نورحأتملاو «عامجإ الو صن كلذب
 هنتخي :رحبلا يف لاقو «هنتختف ةناتح يرتشي وأ جوزتي نأ هيلع الإو لعف هسفن نتخي نأ هنكمأ اذإ ريبكلا

 (ةيانع «حتف (نيع) .يمامحلا

 ؛امهنم ةلادعلا ققحتل] :انزلا دلوو (نيع) .الدع ناك اذإ نيتيصخلا عوزنم ةداهش لبقت اذكو يأ :يصخلاو

 ءاوس ءاقلطم هتداهش لبقت يأ [(ئيع) .ةلادعلا يف احدق بحوي ال هيوبأ ةيانج وأ هتدايز وأ وضعلا عطق نأل
 مالكلا :انلق «هلثم هريغ نوكي نأ بحي هنأل ؛انزلا يف الإ قوقحلا عيمج يف لبقت :كلام لاقو ءال وأ انزلا يف دهش

 .كلذ راتخي ال لدعلا نألو ؛هب ثدحتي مل ام هب ذخاؤم ريغ هنأل ؛حداقب سيل هبلقب كلذ هبحو لدعلا يف

 تاک ناو لاب رقم قفل ةا ارا وأ جر هلال لاكش الف" دك نکي ا نإ خاو
 هي نأ رر از ج طاها واهلا ىح ف ةارما شع ةهع ولو فارما: مم و لو مه ده ال ذلكشم

 ,دودحلا يف امأو «دودحلا ريغ يف اذهو ءنيعم لحر الب ءاسنلا عم الو «ىرحأ ةأرما هيلإ مضي مل ام لحر عم

 (ةيانع «حتف «ئيع) .ةأرما نوكي نأ لامتحال «هتداهش لبقت الف



 ... هتداهش لبقت نم باب 45 ةداهشلا باتك

 ءزاج ىعّذي يصولاو «هيلإ ىصوأ امهابأ نأ ادهش ولو «قتعملاو قتعملاو لامعلاو

 E ا ا «هنوید ضبقب هلک و امهابأ نأ و او
 انالف لک و يأ بئاغلا ةيص ولا زجر 8 أ

 لامع مهو [(نيع) .لماع عمج - ميملا ديدشتو نيعلا مضب - لامعلا ةداهش لبقت اذكو يأ ] :لامعلاو

 يف ناك اذه :اولاقو ءروهمجلا دنع تاقدصلاو ةيزجلاو جارخلاك ةبجاولا قوقحلا نوذحأي نيذلا نيطالسلا

E aلقت الد  Eمهملل : 

 مهيديأب نولمعي نيذلا مه :ليقو ءءارمألا لامعلاب دارملا :ليقو ءال الإو لبقت الودع اوناك نإ مهنأ :لصاحلاو

 ىلع اناوعأ اوناك اذإ الإ مهللا ءقسفب سيل لمعلا سفن نأل ؛مهداهش لبقت ناك ام ايو «مهسفنأ كورجؤيو

 هيلع فلحي الو همالك يق فزاجي الو ةءورم اذ اهيجو لماعلا ناك نإ :ليقو «مهداهش لبقت ال ذئنيحف «ملظلا

 نب رمع لثم لماعلا ناك نإ :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو ءال الإو هتداهش لبقت مهريغ وأ هدالوأ متش داتعا الو اريثك

 (حتف «ييع) .لبقت ال هوحنو ةيواعم نب ديزي لثم ناك نإو «هتداهش زوجت ةنايدلا ثيح نم هوحنو زيزعلا دبع
 (ييع) .ةمهتلا مدعل ؛سكعلاب اذكو - ءاتلا رسكب - قتعملل - ءاتلا حتفب - قتعملا ةداهش لبقت اذكو يأ :قتعملاو

 ا وهو :ڂٳ يعدي يصولاو (ييع) .ادهشف نينبا كرتو لحجر تام ول يأ :ادهش ولو
 اذإ ايصو بصني نأ يضاقلل لب «ىوعدلا ىلع فقوتي ال زاوحلا ذإ ؛ءاضرلا انه ىوعدلا نم دارملا [(ئيع) .لاحلل

 سايقلاو «ناسحتسا زاوجلا اذهو «ةداهشلا نم روكذملا رابتعاب لعفلا ريكذتو «نينبالا ةداهش يأ :زاج .هب يضر

 هتفك ةداهشلا هذهو «يصولا بصن ةيالو يضاقلل نأ :ناسحتسالا هجو ءاعفن هسفنل رجي دهاشلا نأل ؛لبقت ال نأ

 كلمي ال ذئنيح هنأل ؛ارهاظ توملا نكي مل اذإ ام فالخب «هلعف يضاقلل نكي مل ءيش ام تبث هنأ ال «نييعتلا ةنوؤم

 .دهاشلا ىلإ عفنلا رح ةمه اهيفو «ةنيبلا هذمب الإ يصولا بصن يضاقلا

 فيضولا لر ىلع ادخأ رج ىساقلا نأل اهدا لقت هل ةيضولا لحرلا ركنأ نر .يأ ل كنا ف

 ةيقيقحلا ةداهشلا ذإ ؛ةقيقح ةداهشب تسيل اهنأل ؛زوحي يصولا ءاضر ةروص يف نينبالا ةداهش نأ :لصاحلاو

 ‹يصولا يضر اذإ يصولا بصن نم هنكمتل ؛كلذك تسيل هذهو ءامفودب هنم نكمتي ال ام يضاقلا ىلع بجوت

 ةنوؤم ىفك ةداهشلا هذهيو «هبصني نم ةيحالص يف لمأتي نأ هيلع نكل «سانلا لاومأل أاظفح ؛فورعم توملاو
 نييعت هتنوؤمل ةعقاو يه لب «ةجحب تسيل اوك يف ةعرقلاك تراصف ءرخآ ًائيش اهب دوهشلا تبثي لو «نييعتلا

 (ةيانع «حتف «ئيع) .يضاقلا

 نينبالا ةداهش زوجت ال امك يأ «ىرحأ ةلأسع. يصولا راكنإ ةروص يف ةداهشلا لوبق مدعل ليثمت :ادهش ول امك

 امهابأ نأ ادهش ول ذإ «يقافتا ديقلا اذهو «هنويد ضبقب انالف لكو بئاغلا امهابأ نأ ادهش ول امهيبأ ةبيغ يف

 = «ةداهشلا هذه لبقت ال امنإو «لكو ملل هتداهش لبقت ال نم لك نينبالاب دارملاو ءًاضيأ لبقت ل ةموصخلاب هلكو



 ... هتداهش لبقت نم باب 4o۷ ةداهشلا باتك

 EDT «حرج ىلع ةداهشلا يضاقلا عمسي الو ,ركنأ وأ ليكو لا ىعداو

 ا كتل سل

 تتبث ولف «دوقفملا يف الإ e ؛هتمهتل ركنأ وأ ليكو لا ىعدا ءاوس =

 (حتف «ْييع) .تلطبف ءامهيبأل نادهشي امهنأل ؛ةمهتلا لحأل ةبحوم ريغ يهو ءامدقداهش تبثل ةلاكو لا

 (ييع) .ةمهتلل ؛ةداهشلا هذه لبقت ال امنإو «ةلاك ولا يأ :ركنأ وأ

 :ليقو «دابعلا قوقح نم وأ عرشلا قوقح نم قح باجيإ نمضتي نأ ريغ نم درحب حرح ىلع :خلإ عمسي الو
 ريغ نم دوهشلا قيسفت ىلع ةداهشلاب مكحي ال يضاقلا نأ ئيعملاو «تلبق هلبق ولو «ليدعتلا دعب عمسي ال هنأ دارملا

 لحدي ال يذلا درجا حرجا لاثم :"ةياغلا" يفو «مكحلا تحت لحدي ال امم درحلا قسفلا نأل ؛قح باجيإ نمضتي نأ

 :يعفاشلا دنعو «دوهشلا ترحأتسا :لاق وأ «ةقسف يعدملا دوهش نإ :هيلع ىعدملا لاق اذإ امك يضاقلا مكح تحت

 .هب مكحيو عمسي
 اذإ الإ مارح كلذو «ةشحافلا ةعاشإو ةمرحلا كته ةنيبلا عام“ يفو «نيملسملا ىلع رتسلاب رومأم يضاقلا نأ :انلو

 اولتق وأ لاملا اوذحأ وأ اوقرس وأ رمخلا اوبرش وأ اونز :لاق د. امك يل الرف دينار رشا وح نمط

 هللا قح باجيإ وه دوضقملا نأل ؛ةمرحلا .كته هيف ناك نإو:(قوقحلا ءايحإ ةرورض امهداهش لبقتف دمع سفنلا

 لاق اذإ اذكو «حرجلا تبث هنمض يفو «مكحلا تحت لحدي نامض وهو دبعلا قح باجيإ وأ ءدحلا وهو ىلاعت

 ماقأو «هب يلع اودهش دقو «لطابلا اذهبي ىلع اودهشي ال نأ ىلع لاملا نم اذكب دوهشلا تحلاص ينإ :هيلع ىعدملا
 .لبقت «لاملا دادرتسا بلطو ةنيب كلذ ىلع
 ؛لبقت ةنيبلاب هدادرتسا بلطو" روزلاب هل اودهشي ىح هدي يف ناك يذلا لام نم يعدملا مهاطعأ" :لاق اذإ اذكو

 :لاق ول يح «مكحلا تحت لحدي امم وهو «هيلع دوهشملا ىلع لاملا در باجيإ نم هيف امل ؛ةحيحص هاوعد نأل
 نم اذكب دوهشلا يعدملا رحأتسا" :لاق وأ «"لاملا مهل عفدأ ملو يلع اودهشي نأ ىلع لاملا نم اذكب مهتحلاص"

 اح هلبق عدي مل هنأل ؛حرح درجم هب ىعدملا ذإ ؛ةحيحص ريغ ىوعدلا نأل ؛لبقت ال "هل اودهشي نأ ىلع للملا

 ناكف «هريغل مازلإلا ةيالو هل سيلو «هريغل اهيعدي هنكل ةحيحص تناك نإو راجئتسالا ىوعدو «هب ءاضقلا نكمي
 .هتنيب لبقت «ةقسف دوهشلا نأ يعدملا رارقإ ىلع ةنيبلا ماقأ ولو ءادرحب ًاحرج

 اذإ اذكو «قحلا هيف ناك يذلا سلحملا اورضحي مل مهنأ مهرارقإ ىلع وأ «مهرحأتسا هنأ هرارقإ ىلع اهماقأ اذإ اذكو

 قح تابثإ نم اهيف امل ؛لبقت ذئنيحف ١5١/7[ :قئاقحلا زمر].فذق يف نودودحم وأ ديبع مهنأ هرارقإ ىلع اهماقأ

 ةنيبلا هيلع عمست ماع ررض عفد نمضت اذإ درجملا حرجلا نأ ملعاو «هئايحإ ىلإ ةسام ةجاحلاو ءدبعلا وأ ىلاعت هللا

 ركذا" :اككِلع هلوقل لمحم وه اذهو «كلذ نع يضاقلا هعنميل ؛هيلع ةنيبلا لبقت هناسلو هديب نيملسملا يذؤي لجرك

 نأ وحن «دبعلاو عرشلا قح باجيإ نمضتي نأ ريغ نم درحم قسف يأ حتفلاب :حرج (حتف) ."هيف ام. قسافلا
 (ط) .كلذ وحنو ةانز وأ ةقسف دوهشلا نأ اودهشي



 ... هتداهش لبقت نم باب 4 هم ةداهشلا باتك

 .الدع ول لبقت تاك تصتوأ :لاق نح حربي ملو دهش نمو
 هلوق عمسيو هتداهش يأ

 (ييع «ط) .هل دوهشملا هبذكي ملو سلحملا لطي ملو يضاقلا سلحب نع لزي مل يأ :حربي ملو
 عملاو ءاهكرت ةعكر هتالص نم مهوأو ءنيعمو ءانزو طقسأ ةئام باسحلا يف مهوأ :جارعملا فو :خلإ تم*وأ
 وأ «تككش" :دهاشلا لاق ولو «هركذ يلع بحي ناك ام نايسنب تأطحأ وأ ةلطاب تناك ةدايز ركذب تأطخأ

 "رخآ نالفل وه امنإ قحلا تمهوأ" :لاق ول هنأ ديفي ضعبلاب دييقتلاو ءتمهوأ :لثم وهف "تيسن وأ «تطلغ

 e لاك
 ةباهمل ؛طلغلاب يلتبي دق دهاشلا نأل ؛ةضقانملا مدعو «هل دوهشملا بيذكت مدعو «سلحملا لوط مدعب ديقم :لبقت

 يضاقلا دنع ةلادعلا تباث ًالدع دهاشلا ناك ول هناوأ يف هكر ادت اذإ هتداهش لبقتف ءرذعلا حضوف «يضاقلا سلجم
 اذهو «ةوشرلاب هرغ نيمصخلا دحأ نأ زاوحل ؛هتداهش لبقت ال «يضاقلا سلجم نع ماق ام دعب لوقلا اذه لاق نإو

 نأ لثم مالكلا ةداعإب سأب الف ء«ةهبش عضوم نكي مل اذإو «لاملا ردق يف ناصقنلاو ةدايزلاك ةهبش عضوم ناك اذإ

 نإو «هارحم يرجي امو ء«نيمصخلا دحأ ىلإ ةراشإلا كرت وأ ءهيلع ىعدملا وأ «يعدملا مسا وأ ؛ةداهشلا ظفل عدي

 نيمصاختملا مسا نايبو ةداهشلا ظفل نأل ؛ءاضقلا لبق كلذ روصتي امإو ءالدع نوكي نأ دعب سلحملا نع ماق

 .ءاضقلا طرش نم امهيلإ ةراشإلاو
 عضوم يف ناك ءاوسو «هدعب وأ سلحملا يف هلاق ءاوس ءاقلطم هتداهش درت لدع ريغ ناك نإ دهاشلا نأ :لصاحلاو

 فلأب دهش اذإ امك ةهبشلا عضوم يف ناك اذإو «ةهبشلا عضوم ريغ يف تلبق الدع ناك نإو «هريغ وأ ةهبشلا

 ينعي الوأ هب دهش ام عيمجب سلحملا يف لاق اذإ لبقت امف «سكعلاب وأ ةئام سمح يه لب تطلغ :لاق مث «مهرد

 لطبي الف هب ءاضقلا يضاقلا ىلع بحوو «يعدملل ًاقح راص ًالوأ هب دوهشملا نأل ؛روكذملا لاثملا يف فلأب ىضقي
 سمه لام هيلإو «ةداهشلا دنع ثداحلاك ءاضقلا لبق ةداهشلا دعب ثداحلا نأل ؛يقب ام يضقي :ليقو «هعوحرب

 (ةيانع «حتف ‹ٰييع) .يسحرسلا ةمئألا



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 40۹ ةداهشلا باتك

 ةداهشلا ي فاالدخالا باب
 هناكح ا نا و يأ

 0 اراد ىعذا .ال الإو ء,تلبق «ىوعدلا تقفاو نإ ةداهشلا
 رخآ ىلع لحجر لبقت ال يأ

 ةداهشلا نأ :اهنم :لوصأ ىلع بابلا ىبمو «فالتحالا لئاسم يف عرش «لصألا وهو قافتالا لئاسم ركذ امل :باب

 فالخب «ةلطاب ىعدملا نم رثكأب ةداهشلا نأ :اهنمو «ىلاعت هقوقح فالخب «ىوعد الب لبقت ال دابعلا قوقح ىلع

 تقو ىلع رصتقم ببسلاب كلملاو ءلصألا نم هتوبثل ؛ديقملا نم ديزأ قلطملا كلملا نأ :اهنمو «هيف قافتالل ؛لقألا

 (حتف) .طقف نعم ىوعدلا ةداهشلا ةقفاومو «نععمو ًاظفل نيتداهشلا ةقفاوم :اهنمو «ببسلا
 (حتف) .نيتفئاطلا فالتحالو نيدهاشلا فالتحالو ىوعدلل ةداهشلا ةفلاخمل لماش :فالتخالا

 «لبق نم ةداهشلا 01 تفرع دق [(حتف) .لقأ هب دوهشملا ناك وأ ىوعدلل اقفاوم تناك يأ ] :ةداهشلا
 ىوعدلا نوكي نأ :امهتقفاومم دارملاو «هتوبث دنع صالخلا ةيالو هل نم سلجم يف قح ةبلاطم يه :ىوعدلاو

 كلملاو عضولاو لاعفنالاو لعفلاو ناكملاو نامزلاو فيكلاو مكلاو عونلا :ءايشأ ةرشع يف نيدحتم ةداهشلاو

 .الثم «یوعدلل ةقفاوم نكت مل ءايشألا هذه دحأ يف ةداهشلا فلاح نإف «ةبسنلاو

 ةسمخب دهشو مهارد ةعست ىعدا وأ حا يف «مهارد ةرشعب دهاشلا دهشو «ريناند ةرشع رحآ ىلع ىعدا اذإ

 «ةفوكلاب رحنلا موي هيلو لتق ىعدا وأ «فيكلا يف «ضيبأب دهشو ءرمحأ بوث ةقرس ىعدا وأ «مكلا يف «رشع
 هقاقشناب دهشو «قشلاب هيف ام فالتإو هقز قش ىعدا وأ «ناكملاو نامزلا يف «ةرصبلاب رطفلا موي كلذب دهشو

 وأ «عضولا يف «هنم يبرغلاب دهشو «نالف كلم نم يقرشلا بناجلاب ًاراقع ىعدا وأ «لاعفنالاو لعفلا يف «هدنع
 يف ءاهريغ ةدالوب دهشو «ةينالفلا ةيراجلا هتدلو هدبع هنأ ىعدا وأ «كلملا يق «هنبا كلم هنأ دهشو هكلم هنأ ىعدا

 .اهلك روصلا يف ىوعدلل ةقفاوم ةداهشلا نكت مل «ةبسنلا
 اميف لبقتف «ةداهشلا لوبق طرش دابعلا قوقح يف ىوعدلا مدقت نأ ىلإ ةراشإ "ىوعدلا تقفاو نإ" :هلوق يقو

 :لوقي يعدملا نأ ىرت الأ ءطرشب تسيلف امهيظفل نيب ةقفاوملا امأو ءامب يضاقلا ءاضق ناكمإل ؛ىوعدلا قفاوت

 (ةيانع «حتف ءنيع) .كلذب دهشأ :لوقي دهاشلاو ءاذه يميرغ ىلع يعدأ

 ةداهشلا قفاوي مل نإو يأ ] :ال الإو (ييع) .اه يضاقلا ءاضق نكمأف ىوعدلا تقباط اهنأل ؛ةداهشلا يأ :تلبق

 اهنأل ؛لبقت ال ىوعدلا ةداهشلا قفاوي مل نإو يأ [(نييع) .عاتم نمت فلأب ادهشو ضرق فلأب تناك نأب ىوعدلا

 ءاهتبذك دقف اهتفلاح اذإف «ىوعدلا قيدصت لحأل ةداهشلا نأل كلذو ؛امي ءاضقلا نكمي ملف «ىوعدلا تفلاح

 نأل ؛ىلاعت هللا قوقح فالخب ءامب مكحي الف «ىوعدلا قيدصت مدقت وهو «طرشلا مدعناف «ربتعت ال ةبذاكلا ىوعدلاو

 ١[ 57/7 :قئاقحلا زمدأ طرشب اهيق تسيل ئوعدلا
 (حتف).قلطم كلمه ادهشف ضرقب اند ىعدا ول اذكو : اراد ىعدا



 ةداهشلا يف فالتخالا باب ٤۰ ةداهشلا باتك

 م س 2

 e نيدهاشلا قفافتا ربتعيو ءال هسكعبو «تغأ قلطم كلم ادهشف ارش وا اثرإ
 امقداهش نيب قافتالا يأ ببسلا ركذ ريغ نم

 ىوعد يف نيديق فنصملا كرتو «زييمتلا ىلع نيبوصنم انوكي نأ زوجيو «ةارتشم وأ ةثوروم يأ :ءارش وأ اثرإ

 ىلع اودهش دوهشلاو فورعم ريغ وهو ديز نم هتيرتشا يكلم :لاق ولف فورعم نم هيعدي نأ :لوألا :ءارشلا

 (حتف) .لبقت قلطملا ىلع اودهشف امهاعدا نإف ءارشلا عم ضبقلا يعدي ال نأ :يناثلا «لبقت قلطملا كلملا

 كلملا نإف ,مدق كلم ادهشو اا اكلم ىعدا هنأل ؛يعدملا هاعدا ام رثكأب ادهش امهنأل ؛ةداهشلا يأ :تغل

 ببس كلم ىلع ةداهشلا لمحت ول هنأ ةراشإ هيفو «هدئاوزب يعدملا قحتسي نح لصألا نم تبثي قلطملا يف

 ةداهشلاو ىوعدلا اوداعأ مث ةداهشلاو ىوعدلا نيب ةفلاخملا تعقو ولو «لحي ال هنإف قلطملاب دهشي نأ دارأو

 (حتف).لبقت اوقفتاو
 امم لقأب ادهش امهأل ؛لبقت ثرإلاو ءارشلاك نيعم ببسب هكلع. ادهشف ءاقلطم اكلم ىعدا اذإ يأ :ال هسكعبو

 نوك وأ امهتقباطم امهتقفاوم نم دارملا نإف ؛ةداهشلا لوبق عنمب ال ىعدملا نم لقأ هب دوهشملا نوكو «ىعآا

 (حتف «ييع) .لقأ هب دوهشملا
 ني اطر تناك نع قوق طرق ةيقفاشلا او نو فار أ رو القفل :لإ نيدهاشلا قافتا ربتعيو

 امأف «ةصاخ عملا ثيح نم وأ «نععملاو ظفللا ثيح نم طرش اأ يف اوفلتخا مهنكلو «ةداهشلاو ىوعدلا

 اذهو «فالح الب عنمب ال فدارتلا ثيح نم ظفللا فالتحاو فالح الب اهنم دبالف «ئعملا ثيح نم ةقفاوملا

 ضعب لولدم ىلع هضعب لدي ثيحب ظفللا فالتحا امأو «ةلوبقم يهف «ةيطعلاب رخآلاو ةبهلاب امهدحأ دهشاذإ

 قيرطب ال عضولا قيرطب عملا ةدافإ ىلع نيظفللا قباطت ربتعملا :لاقو «ةفينح وبأ هافن دقف «نمضتلاب رحآلا

 «نيسمخب رحآو نيعبرأب دهاش دهشف «مهرد ةئام ىعدا ول يح «زئاج نمضتلاب قافتالا :امهدنعو ءنمضتلا

 يف ةدوحوم نيعبرألا نأل ؛نيعبرأب ىضقي :امهدنعو «عضولا قيرطب امهنيب قباطتلا مدعل ؛ةفينح يبأ دنع لبقتال

 .ريغ ال ئعملا يف قافتالا امهدنع ةربعلاو «نيسمخل ا

 ناك اذإ فلألا ىلع لبقت :امهدنعو «ةقباطملا مدعل ؛هدنع لبقت ال «نيفلأب رخآو فلأب امهدحأ دهش نإ اذكو

 ءةئالثلا تلاق امهوقبو «ثالثلا وأ ناتقلطلاو ةقلطلاو ناتئاملاو ةئاملا فالخلا اذه ىلعو ءنيفلأ يعدي يعدملا

 امهدحأ درفتو «ةجحلا دوجول تبثيف «لقألا ىلع اقفتا امهنأ :امهل «ةدايزلا قحتسيو «يعدملا فلحي :امهدنع نكلو

 ظفل ريغ دحاولا ظفل نأل ؛ئيعملا فالتخا ىلع لدي ظفللا فالتحا نأ :هلوءةجحلا مدعل ؛تبثت الف «ةدايزلاب

 ؛نيظفللا نم دحاو تبثي ملف «دحاو الإ امهنم دحاو لك ىلع دهشي ملو «نيفلألا ظفل ريغ فلألا ظفلو «نينثالا

 راصو «رحآلا مالكل انيابم ًامالك امهنم لك مالك ناكف ءأزاحم الو ةقيقح ال ءرحآلا نع هب ربعي ال نيظفللا دحأ نأل

 (ةيانع «حتف «ٰييع) .ةطنح ركب رخآلاو «ريعش ركب امهدحأ دهش نأب لاملا سنح يف امهفالتخاك اذه امهفالتحا



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 45 ةداهشلا باتك

 3 م س ف ع - ۽ 0 م

 رحخالا دهش نإو «لبقت نيفلأب رخالاو فلأب امهدحأ دهش نإف «ىنعمو اظفل
 رخآلا دهشو يأ نيدهاشلا دحأ يأ ةجيتنلل ءافلا

 «فلأب ادهش ولو ‹«فلألا ىلع تلق كلذ يعدي يعدملاو ةئام سهو فلاب
 مهرد نانڻالا يأ ةداهشلا ةئام سمحو فلألا يعدملا نأ لاحلاو يأ

 نأ الإ هاضق هنأ عمسي ملو «فلأب لبقت «ةئام سمح اهنم هاضق :امهدحأ لاقو
 هيلع ىعدملا هيلع ىعدملا ىضق يأ نيدهاشلا دحأ يأ

 ا م د سل SEDE SOSA SATS الج ل ب نا يو .رخآ هعم دهشي

 مامإلا دنع يأ :لبقت مل (نئيع «ط) .ةفينح يبأ دنع عضولا قيرطب ئعملاو ظفللا ثيح نم يأ :ىنعمو اظفل

 اهدحأ دهش يأ :دهش نإو (حتف) .ًاقافتا لبقت ثيح فلأب ادهشف نيفلأ ىعدا ول ام فالخب ءرم امك اقلطم
 (ييع) .خلإ رخآلا دهاشلا دهشو فلأب

 فلألا ىعدا يعدملا ناكو «ةئام سمخو فلأب رخآلا دهشو «فلأب امهدحأ دهش اذإ يأ :خلإ يعدي يعدملاو

 سمه ةدايزب امهدحأ درفتو ؛ئيعمو اظفل فلألا ىلع امهقافتال ؛قافتالاب فلألا ىلع ةداهشلا لبقت «ةئام سمخلاو
 ةقلطب رخآلاو ةقلطب امهدحأ دهش ول اذكو «هيلع اًمفتا ام تبئيف «هيلع فوطعملا ريغ فوطعملاو ,فطعلاب ةئام

 ءاهلبق يلا ةلأسملا فالخب «فطعلا فرح امهنيب نأل ؛ةقلط ىلع لبقت ءافصنو ةقلط يعدي يعدملو «فصنو
 ول هنأل ؛ةئام سمح و فلأب ىوعدلا ديقو «قرفلا رهظف «فطعلا مدعل ؛هدنع اقلطم اهيف ةداهشلا لبقت ال ثيح
 امك ناك يقح لصأ :لوقيف «قفاوي نأ الإ يعدملا هبذك هنأل ؛ةلطاب رثكألاب دهش نم ةداهشف ءرثكألا عدي مل

 سمح نملا ةلأسم يف يعدملا قحتسي :ةثالثلا دنعو «لقألا يف لبقت ذئنيحف «هنع هتأربأو دئازلا تيفوتسا يأ الإ لاق

 (حتف «ييع) .هفلحب ةئام

 امهداهش يأ ] :فلأب لبقت (ئيع) .قافتالاب اذهو ةئام سمخب دحأ درفتو فلألا ىلع اهقافتال :فلألا ىلع

 «فصنلا ءاضقب امهدحأ درفناو «لبقتف «فلألا بوجو ىلع اقفتا اممنأل [(نيع) .هيلع امهقافتال ,مهرد فلأب

 دهش"اذإ انك لقتال نأ يغبنيف ءءاضقلاب هدهاش بذك يعدملا نإ :لاقي ال ءباصنلا لامك مدعل ؛لبقت الف

 كلذو «هيلع دهش اميف هبذك امنإو «هل دهش اميف هبذكي مل :لوقن انأل ؛افلأ يعدي يعدملاو «ةئام سمحو فلأب

 ءامهذك نإو ؛لطبت ال هل امتداهش نإف ءرحآ ناسنإل قحب هيلع ادهش مث «قحب نانثا هل دهش اذإ امك «حدقيال

 الإ نيد ال نأ ءاضقلا دهاش ةداهش نومضم نأل ؛طقف ةئام سمخب يضقي هنأ :هفس فسوي يبأ نعو ءاذه اذكف

 (حتف) ۱۹۸/١] :قئاقحلا نييبت] .رم امك هدنع ربتعملا وهو «نيعملا يف ةئام سمح
 ىلإ ىضق نويدملا نأ عمسي مل يأ [(نييع) .هدارفنال ؛عمسي ال ءةئام سمح يعدملا نئادلا ىلإ ىضق يأ ] :هاضق
 يل نكي مل :لاق ول ذإ ؛ءافيتسالا ركنيو «فلألا نئادلا يعدي نأ دبالو «ةجحلا لامك مدعل ؛ةئام سمح نئادلا

 (حتف) .ةئام سمح همزل ءاضقلاب فرتعا نإو «هدوهش هبيذكتل ؛ًالصأ لبقي مل «ةئام سم الإ هيلع
 (ييع) .باصنلا لمكتل عمسي ذئنيحف رخآ دهاش يأ :رخآ (نيكسم) .هاضق هنأب دهش يذلا عم يأ :هعم



 ةداهشلا يف فالدخالا باب 4 ةداهشلا باتك

 O ضرلا اديه رار رد اه يعل ريب قع دهني الانا ينشر
 لحد ٠ ىلع نانثالا يأ ةئام سم وهو

 موي i ل هنأ ادهش ولو «ضرقلا ىلع ةداهشلا تزاج «هاضق هنأ امهدحأ
 ضرقتسملا يأ نيدهاشلا دحأ يأ

 TE و ءاتدر ءرصك.رحنلا موي هلتق هنأ نارخآو ,ةكمب رحنلا

 روكذملا ديز لتق يأ ىلاعت هللا اهفرش

 .ملظلا ىلع انيعم ريصي ال يك فلأب ءادتبا دهشي ال نأ ةئام سمخي ءاضقلا دهاش ىلع بجي يأ :يغبنيو

 ىلع هيلع ىعدملا ةناعإ ةداهشلا نع عانتمالا ىلع مزلي هنأل ؛ثحب هيفو ءاولاق اذكه [59١/ه :قئاقحلا نييبت]

 فلألاب ةداهشلا يف لمس اذإ بجي :لاقي نأ يغبني ناكف «فلألا فصن نم هيلع هل يقب ام عفد مدعب يعدملا ملظ

 نم امهدحأ هب درفت ام نود لقألا وهو «نادهاشلا هيلع قفتا ام. يضاقلا يضقيل ءطقف ةئام سمخب دهشي نأ

 (حتف) .رخآلا ملظ ىلع امهدحأ ةناعإ مدع نم هيف امل ؛نيبحاصلا بهذمع اذحآ ةدايزلا

 ءادتبا يأ : يعدملا رقي (ئيع) .هيلع بجي يعي ةئام سمج اهنم هاضق هنأب دهش يذلا دهاشلا يأ :دهشي ال نأ

 نم ضرقأ انالف نأ ادهش نأب مهرد فلأ يأ :فلأ ضرقب (نيع) .ةئام سم اهنم هاضق هنأ ملع اذإ اهلك فلأب
 هتوبث مدعل ؛ضرقملل فلألا ءاضق يف لبقت الو «ةماتلا ةداهشلاب هتوبثل :ةداهشلا تزاج (يع) .مهرد فلأ نالف

 دحأ معز يف نأل ؛كلس رفز لوق وهو «يضاقلا اه يضقي ال هنأ انباحصأ ضعب نع يواحطلا ركذو «ةماتلا ةجحلاب

 بذك يعدملا نألو «زئاج ريغ وهو «دحاولا ةداهشب ءاضق ناكل ىضق ولو «لاملا نم هيلع هل ءيش ال هنأ نيدهاشلا

 وهو هيلع اميف هبذك امنإو ءضرقلا وهو «لوألا هب دوهشملا يف هبذكي مل هنإ :انلق .هل قيسفت وهو ءءاضقلا دهاش
 ؛مهل قيسفت هدوهش يعدملا باذكإ نأ :لصاحلاو «لوبقلا يف عنامب سيل هلثمو «ةلاحم ال لوألا ريغ وهو ءءاضقلا

 (ةيانع «حتف «نييع) .هسفن نع عفدلا ةرورضل هنأل ؛قيسفتب سيلف «هيلع ىعدملا هباذكإ امأو ءايرايتخا هنوكل

 (ييع) .اهمدعل ءاضقلا يف لبقت الو هيف ةجحلا مامتل :ضرقلا ىلع
 امل [(نييع) .رحآلا نم لوبقلاب ىلوأ امهادحإ تسيلو نيقيب ةبذاك نيتفئاطلا ىدحإ نأل ؛ناتداهشلا يأ ] :اتدر

 نأ لبق رصع هلتقب نارحآو ,ةكمي لتق هنأ نادهاش دهش اذإف «لوبقلا عنع ناكملا يف نيدهاشلا فالتحا نأ رم

 وأ نامزلا يف افلتحا ول اذكو «نيناكم يف نوكي نأ نكمي ال لتقلا ذإ ؛امهلبقي ال «ىلوألا ةداهشلاب يضاقلا يضقي

 هب دوهشملا نأ :كلذ يف لصألاو ,ناكملا وأ نامزلا يف نيدهاشلا فالتحا فلؤملا ركذي ملو «لتقلا ا عقو بلا ةلآلا

 ةنمزألا يف رركيو «داعي ام لوقلا نأل ؛ةداهشلا لوبق عنمي ال نيدهاشلا فالتخاف ءهوحنو عيبلاك ًالوق ناك نإ

 «لوق هنإف «حاكنلاك هتحص طرش لعفلا نكل ءالوق وأ امهوحنو لتقلاو بصغلاك ًالعف ناك نإو «ةنكمألاو

 نامز يف لعفلا ريغ ناكم وأ نامز يف لعفلا نأل ؛لوبقلا عنمب امهفالتحاف طرش وهو «لعف نيدهاشلا روضحو
 نامزلا يف هيف نيدهاشلا فالتحا نوكي ام يسدقملا ةمالعلا عمج دقو «هب دوهشملا فلتحاف «رحآ ناكم وأ

OE N = 



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 4۳ ةداهشلا باتك

 يف افلتخاو «ةرقب ةقرس ىلع ادهش ولو «ىرخألا تلطب «ًالوأ امهادحإب ىضق نإف

 دبع ىرتشا هنأ لجرل دهش نمو .بصغلاو ةثونألاو ةروكذلا فالخب عطق اول
 a ,ةداهشلا تلطب .ةئام سمحو فلأب رحآلا دهشو «فلأب نالف

 هارتشا هنأ رخآلا دهاشلا يأ مهرد يأ

 قاتعإ اذك نيد ةيصو قالط ةلاكو ءارش عيب

 ةلاوحلا اذكو اضيأ فذقلاو ةلافك اذك  ةءارب صضرق

 حاجنلا بابسأ تلق لتق وحنو حاكنو بصغو ةيانج يف ال
 رارقإلا نأل ؛لبقت «نيناكم وأ نيتقو يف كلذب لتاقلا رارقإ ىلع اودهش ول مهنأل ؛لتقلا هب دوهشملا نوكب ديقو
 (ةيانع «حتف «ئييع) .رركيو ددعي لوق
 ةداهش يأ :ىرخألا تلطب (ط) .ىرخألا تءاج مث الوأ اهتداهشب يضاقلا ىضقو امهادحإ تقبس نإ يأ :الوأ

 (ئيع) .ةيناثلاب ضقتنت الف اهب ءاضقلا لاصتاب تححرت ىلوألا نأل ؛مكحلا دعب تدهش اذإ ىرحألا ةفئاطلا

 لبقت يأ :عطق (نيع) .ءادوس تناك :رخآلا لاقو ءءاضيب تناك :امهدحأ لاق نأب ةرقبلا نول يأ :اهول يف

 نأل ؛لبقت ال :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ناولألا عيمج يف ًاقلطم قراسلا دي عطقيو «نيعونلا فالتحا يف ةداهشلا

 يف عقت ةقرسلا نأ :هلو ءبصغلا يق نوللا يف امهفالتخاك راصو «باصن لك ىلع متي ملو «فلتخم هب دوهشملا
 ةرقب ةقرسب يعدملا ىعدا اذإ اذهو «ناعمتجي ضايبلاو داوسلاو «ناهبتشي نانوللاف «ديعب نم ىري يئارلاو «يلايللا

 فالتخالا :ليقو .امهدحأ بذك يعدملا نأل ؛عامجإلاب لبقت ال ءءاضيب وأ ءادوس ةرقب ةقرسب ىعدا اذإ امأ ءطقف

 لبقت الف «نامماشتي ال امههإف ؛ضايبلاو داوسلا يف ال ةرمحلاو ةرفصلاك وأ ةرمحلاو داوسلاك نامباشتي نيعون يف

 .قافتالاب لبقت ال ةميقلا يف افلتحا ول اهنأل ؛"افول يف" :هلوقب ديق امنإو «ةداهشلا

 «قافتالاب امهتداهش لبقت ال هتثونأو هب دوهشملا ةروكذ يف نادهاشلا فلتحا اذإ يأ :ةثونألاو ةروكذلا فالخب

 .قيفوتلا ىلإ جاتحيل هبتشي الف «هنم برقلاب كلذ ىلع فوقوملا اذكو «دحاو يف ناعمتجي ال امهنأل ؛عطقي الف

 امقداهش لبقت ال ثيح بصغلا يف ةرقبلا نول يف نيدهاشلا فالتحا فالخبو يأ :بصغلاو (حتف :نيع)

 يلايللا يف نوكت اههإف ؛ةقرسلا فالخب «هنم برق ىلع ابلاغ هيف نوكي بصغلا ذإ ؛راهنلاب هيف لمحتلا نأل ؛قافتالاب
 (حتف ؛ئيع) .ةينالع هذحأ وهف بصغلا امأ ءراهنلا يق ابلاغ كلذ ققحتي الو «ةيفخ ءيشلا ذحعأ ةقرسلا نأل ؛ابلاغ

 ؛لبقت ةداهشلا نأ :هيثس يدنقرمسلا نيدلا ءالع ركذو [(ئيع) .امهرثكأ وأ نيلاملا لقأ ىعدا ءاوس] :ةداهشلا تلطب

 هيلع ديزي مث فلأب هيرتشي نأب ةئام سمحو فلأب ريصي مث «فلأب نوكي دق دحاولا ءارشلا نأل ؛نكمم قيفوتلا نأل
 سمه داز مث «فلأب ىرتشا اذإ هنأل ؛لمأت هيفو ١5[ 1/7 :قئاقحلا زمر].دحاو ءارش ىلع اقفتا دقف «ةئام سمخ

 = يرتشملاو عئابلا فلتحا اذإ اذهو «نمثلا لصأب عيفشلا هذحأي اذهلو «ةئام سمو فلأب ىرتشا هنأ :لاقي الف «ةئام



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 4 ةداهشلا باتك

 E «حاكنلا امأف ,علخلاو ةباتكلا اذكو

 فلتحاف «ةئام سمح و فلا عيبلا ريغ لأب عيبلاو ,دقعلل ىوعد ذئنيح ىوعدلا نأل ؛دبعلا ميلست لبق -

 «نيدلا يف ىوعدلا نوكتف دبعلا ميلست دعب امأ «ةداهشلا لطبتف ءامهنم دحاو ىلع باصنلا متي ملو «هب دوهشملا

 ادحتا اذإ هنأ :"ةيريهظلا دئاوفلا" فو .رثكألا ىعدا اذإ امهدحأ هب درفت ام نود هيلع اقفتا ام ردق يف لبقت ذئنيحف

 فلتحلا اذإ ام فالخب «نكمم قيفوتلا نأ رم امل ؛لبقت «ةلأسملا هذه يف امك هردق يف افلتحاو «نمثلا سنح يف

 ءارشلا نأل ؛قيفوتلا ناكمإ مدعل ؛لبقت ال «رانيد ةئامب رحآلا دهشو «مهرد فلأب ءارشلا امهدحأ دهش نأب سنجلا

 (حتف) .رانيد ةئاع. ريصي مث ءمهرد فلأب نوكي نأ روصتي ال دحاولا

 هدبع بتاك هنأ لجر دهش نأب ةباتكلا لدب رادقم يف فالتحالاب ةداهشلا لطبت اذكو يأ ] :علخلاو ةباتكلا اذكو

 علخلا لدب يف فالتخالا يف لطبت اذكو يأ ] [(ندعم ءئيع) .تلطب «ةئام سمحو فلأب هبتاك هنأ رخآ دهشو «فلأب
 يه ةباتكلا يأ [(ندعم) .ةداهشلا تلطب ةئام سمحو فلأب اهعلاخ هنأ ادهشو فلأب ئعلاخ هنأ ةأرملا تعدا نأب

 ريظن راصف ءءادألاب قتعلا وهو هدوصقم هل لصحيل ؛ببسلا يعدي هنأل ؛رهاظف دبعلا وه يعدملا ناك اذإ امأ «عيبلاك

 تبثي ال قتعلا نأل ؛كلذكف ىلوملا وه يعدملا ناك نإو ةباتكلا لدب يف فالتحالا ةروص يف ةداهشلا لبقت الف «ءارشلا

 .زيجعتلاب خسفلا نم هنكمتل دبعلا قح يف مزال ريغ دقعلا نألو «ببسلا تابثإ دوصقملا ناكف ءادألا لبق

 تابثإ اهدوصقم نأل ؛علحلل ةيعدملا يه ةأرملا تناك اذإ هلدب رادقم يف فالتحالاب ةداهشلا لطبت علخلا اذكو

 نأل ؛نيدلا ىوعد فالخب هيف فالح ال ام اذهو «عيبلا ريظن راصف ءامهفالتخا عم تبثي الف «لاملا نود ببسلا

 جوزلا وه علخلاب يعدملا ناك نإو ءامهدحأ هب درفت ام نود هيلع اقفتا ام ردق تبثيف «ببسلا نود لاملا هيف دوصقملا

 هيف ةداهشلا باصن مامتل ؛هيلع اقفتا يذلا وهو امهلقأ تبثيف «نيدلا ىوعد ةلزنمب نوكيو «هرارقإب قالطلا عقي

 ؛نهرلاو «حاكنلاو «دمعلا مد نع حلصلاو «لام ىلع قتعلاو «علخلاو «ةباتكلاو «ةراحإلاو «عيبلا :لئاسم ينامث اذهو

 .اذه ركنيو رحآلا يعدي وأ رخآلا ركنيو اذه يعدي نأ امإ :نيهحو ىلع اهنم دحاو لك مث

 يعدملا ناك ءاوس «فالتحالا ةروص يف ةداهشلا لبقت ال سكعلاب وأ يرتشملا ركنأو عئابلا ىعدا اذإف عيبلا امأ

 ريظن يهف «ةدملا لوأ يف يأ عفانملا وهو هيلع دوقعملا ءافيتسا لبق ناك نإ ةراحإلا 1 ,رثكألا وأ لقألا ىعدا

 هيلع اقفتا ام تبثي «نيدلاك يهف ةدملا يضم دعب ناك نإو ءامداهش لبقت الف ءدقعلا تابنإ ىلإ ةحاحلل ؛عيبلا

 .يعدملا هبذك هنأل ؛رثكألاب دهش نم ةداهش لبقت ال لقألا يعدي ناك نإو ءرثكألا يعدي يعدملا ناك نإ
 مزال ريغ دقعلا نأل ؛لبقت ال ىوعدلا نأل ؛امهداهش ىلإ تفتلي ال ءركنم بتاكملاو ىلوملا ىعدا نإف «ةباتكلا امأو

 لدب يف نادهاشلا فلتحا اذإ ةداهشلا لبقت ال ءدقعلا ىوعد اذهف «بتاكملا ىعدا نإو «قبس امك دبعلا قح يف

 وأ ةأرملا نم ىوعدلا تناك نإف هدمعلا مد نع حلصلاو لام ىلع قتعلاو علخلا امأو «ءارشلاو وو

 جوزلا وه يعدملا ناك نإو «ببسلا ىوعد هنإف ؛لدبلا يف نادهاشلا فلتحا نإ ةداهشلا لبقت ال «لتاقلا وأ دبعلا

 = صاصقلا بجو اذإ هنأ :حلصلا ةروصو .لاملا ىوعد هنأل ؛لقألا ىلع ةداهشلا تزاح «صاصقلا يلو وأ ىلوملا وأ



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 4٥ ةداهشلا باتك

 هدي وأ هكلع ادهشي نأ الإ ءرح الب هثراول ضقی م ثروملا كلم .فلأب حضيف
 ًادتبملا ربح امه افالخ هدنع اناسحتسا

 دهشف «يلولا ركنأف ءاذك ىلع دمعلا مد نع حلصلا لوتقملا يلو نيبو هنيب عقو هنأ لتاقلا ىعداف صخش ىلع =

 ىعدا نإف «نهرلا امأو «نتملا يف همكح قأيسف حاكنلا امأو ؛ةداهشلا تدر «لدبلا ردق يف افلتحاو هب نادهاشلا

 ةداهشلا تناكف «نقرملل نهرلا ظح نأل ؛نهرلا يف هل ظح ال هنأل ؛ةداهشلا لبقت ال نادهاشلا فلتحاو نهارلا

 فلأ ىلع رخآلاو فلأ ىلع امهدحأ دهش ولف «نيدلا ىوعدك وهف «نمترملا ىعدا نإو «لبقت الف «ىوعد الب

 (حتف «ٰييع) .لقألا ىلع امقداهش تزاح «ةئام سمحو

 حصيف حاكنلا امأف :لاقف ؟هادهاش فلتحا اذإ حاكنلا يف مكحلا فيك :لاقي امع باوج هنأك :فلأب حصيف

 لاقف «نادهاشلا فلتحاو «ةئام سمحو فلأب حاكنلا تعدا ةأرملا نأ :هتروصو «هيلع نيدهاشلا قافتاب فلأب

 «عبت حاكنلا يف لاملا نأل ؛ةفينح يبأ دنع فلأب زئاحج حاکنلاف «ةئام سمحو فلأب رحآلا دهشو «فلأب :امهدحأ

 يف فالتحالاو «خألاو معلاك لاملا نم فرصتلا كلمي ال نم فرصتلا كلميو «هيفنو رهملا ةيمست الب حصي اذهلو

 .تبثيف «دقعلا وهو ءلصألا يف فالتحالا بجوي ال عباتلا

 نيبناحلا نم دوصقملا نأل ؛حاكنلاب ىضقي الو ةداهشلا لبقت ال :لاقو «لقألاب ىضقيف «عبتلا يف فالتحالا عقو مث

 بجيف «لاملا نيبناحلا دوصقم لعجي ةفينح وبأو «ةئام سمحو فلأب حاكنلا ريغ فلأب حاكنلاو «ببسلا تابثإ

 نادهاشلا فلتحاو «ةركنم ةأرملاو جوزلا وه يعدملا ناك نإو «تبثي الف ءدقعلا امهدوصقم نالعجي امهو «لقألا

 (حتف «ئيع) .دقع ىوعد ةروصلا هذه نأل ؛قافتالاب ةداهشلا لبقت ال رهملا يف

 ءيش تبث اذإ :هتروص [(نييع) .ثروملا كلم لبق "لصف" خسنلا ضعب ينو أدتبم يفاضإ مالك] :لإ ثروملا كلم

 هيبأل تناك هذه نأ ادهشف «نيدهاش ماقأو «هيبأ ثاريم اهنأ ناسنإ دي يف انيع ناسنإ ىعدا نأب ثروملا كلم هنأ

 :فسوي وبأ لاقو E دع هل a و قناع عدلا هي اردت نإ :نادهاشلا لوقي نأب رج الب هل ىضقي ال

 امنأ دوهشلا لوقب تبث دق تيملا كلم نأل ؛يفكي «ثروملل تناك نيعلا نأ ثراولا تبثأ اذإ لب «طرشب سيل رجلا

 .ثروملا هارتشا اميف ارورغم ريصيو «هيلع دريو «ببعلاب دري اذهلو «هنع ةفالخ ثراولا كلمو «هل تناك
 قح يف ةتباث نكت مل ماكحأ هقح يف تبث هنأ ىرت الأ «نكي مل نأ دعب هل تبث ددجتم ثراولا كلم نأ :امهو

 هل لح امل كلملا ددحت ال ولو «سكعلاب وأ ؛ثروملا ىلع امارح تناك ول اهفطو لحو ةيراحلا ءاربتسا نم ثروملا
 .هوخأ هنأ اودهش اذإف «ةثارولا ببس نايب نم رجلا عم دبالو «هيلإ لقنلا تابثإ نم دبالف ًاددجتم كلملا ناك اذإف
 نأو «تيملا دهاشلا كردي نأ :ثاريملاب ةداهشلا لوبق طرش نمو ءامهدحأل وأ همأو هيبأل هوحأ هنأ نايب نم دبالف

 نأل ؛كلملاب ديقو «ببسلا ةنياعم مدعل ؛ةلطاب يهف الإو «هريغ ًاثراو هل ملعأ ال وأ ريغ هل ثراو ال :لوقي

 (حتف «ييع) .رجلا ىلع فقوتي ال ثراولا ءارش تابثإ
 نأ :اهنم ءروصلا هذه يف الإ لاح لك يف رح الب ثراولل ىضقي ال «ثروملا كلم يأ :هكلمب ادهشي نأ الإ

 = ةرورض ارج ناك توملا تقو هكلم تبث اذإ هنأل ؛هتوم موي هيبأل تناك :الوقي نأب ثروملا كلم. نادهاشلا دهشي



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 4٦٦ ةداهشلا باتك

 ٌرقأ ولو «تذر ءرهش ذم يح ديب ادهش ولو .توملا تقو هريعتسم وأ هعدوم دي وأ

 .يعالملا ىلإ عفد ,يعّدملا دي يف ناك هنأ رقأ هنأ نادهاش دهش وأ .كلذب هيلع ىعّدملا
 هب يعدملا لاملا يأ هب ىعدملا نأ هيلع ىعدملا يأ

 نأل ؛توملا دنع هدي يف تناك امنأ ادهشي نأ :اهنمو ءارح نكي م «كلذ ىلع ادزي ملو «هيبأل تناك :الاق ولو =

 يف يديألا نأل ؛مكحلا كلذكف ةنامأ دي تناك نإو ءرهاظف «توملا دنع كلم دي تناك نإ هدي ذإ ؛ًاضيأ ارح هيف

 «فرع ام ىلع نماضلا هكلم نومضلاو: ءاليخم كاف اذإ نامضلا ةطساوب كلم دي تلقت كولا دنع كاتامألا

 .كلملل اتابثإ تقولا كلذ يف ديلا تابثإ نوكيف

 هماقم موقي نم دي تابثإ نأل ؛هبصاغو هنقرمو هرحأتسم اذكو «هريعتسم وأ هعدوم دي يف تناك اهنأ ادهشي نأ :اهنمو

 هثراو ماقأف «لحر تام اذإ :هنايبو «هنع هب ىفتكاف ءرجلا ركذ نع توملا تقو كلملا تابثإ ئغيف «نيعم هديل تابثإ

 فلكي الو ءاهذحأي هنإف «هدي يف يذلا اهبصغ وأ اهنهر وأ اهعدوأ وأ اهرحآ وأ اهراعأ «هيبأل تناك اأ راد ىلع ةنيب

 (حتف «ئيع) .عامجإلاب ةانثتسملا لئاسملا هذهو «هل اثاريم اهكرتو تام هنأب رجلا ركذ ىلع ةنيبلا

 نأ وأ يأ :هريعتسم وأ (ئيع) .لادلا حتفب ثروملا عدوم دي يف تناك اهأ ادهشي نأ وأ يأ :هعدوم دي وأ

 هنقرمو هرحأتسم دي اذكو «لكلاب قلعتم :توملا تقو (نييع) .ثروملا ريعتسم دي يف تناك اأ ادهشي

 .يح صخش دي ف تناك نيعلا هذه نأ نانثالا يأ ] :خإ يح ديب ادهش ولو (نيكسم «ٰييع) .هبصاغو

 نأل ؛لبقت ال «ىوعدلا دنع يعدملا دي قف .نسبل هنأ لاحلاو ءرهش ذنم يعدملا دي يف ناك هنأ ادهش [(يع)

 هنإف ؛كلملا فالخب «لوهجم اب ءاضقلا رذعتف «ةنامأ ديو كلم دي ىلإ ةعونتم ديلا نأل ؛لوهجع. تماق ةداهشلا

 .هكلم هنأ ادهش ولو «كلملاك ةدوصقم ديلا نأل ؛لبقت :فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع اذه «ع ونتم ريغ مولعم

 ىتأ فنصملاو ءاقافتا لبقت «توملا تقو هدي يف تناك اأ تيملل ادهش اذإ اممنأل ؛يحلاب ديقو ءانه اذكف «لبقت

 تارا تا نمد ج اوارطعما ةا هدف

 ذم" :هلوقب دييقتلاو «هدي يف تناك اأ ةنيب ماقأو «هل امنأ رخآ ىعداف لحر دي يف رادلا تناك اذإ :هتروصو

 نأ ملعف «لبقت مل «هدي يف تناك نيعلا نأ يحل اودهش :"عماجلا" يف "يشاترمتلا" ركذ هنإف ؛هيلإ ةجحاح ال "رهش

 .هركذ نودب اضيأ ةتباث فالخلاو همدعك هدوجو :رهش ذم (حتف «نيع) .هركذ نودب اضيأ تباث فالخلا

 (ئيع ءط) .هدي يق تناك نيعلا نأب يحلل ديلاب يأ :كلذب .نيفرطلا دنع ةداهشلا هذه يأ :تدر (نيكسم)

 مولعم هنإف رارقإلاب ةداهشلا حصت هنأل :يعدملا ىلإ عفد (ييع) .الوأ رهش ذنم :لاق ءاوس :يعدملا دي يف
 حصت الو «نايبلا هيلع بجيو «حص ءيش ىلع نالفل :لاق ول هنأ ىرت الأ «رارقإلا ةحص عنمت ال هب رقملا ةلاهجو

 هنإ :لاق ولو «لبقي هكلم هنأ نهرب ول هنأل ؛هل كلملاب رارقإ هنإ :لوقي نأ نود "هيلإ عفد" :لاق امنإو «هب ةداهشلا

 (حتف «ئيع) .رارقإ هنأ هب ىفملاو «فالح هيفف قح ريغب هديب ناك



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب 4۷ 0 ةداهشلا باتك

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب

 5000 ؛نيدهاش ةداهش ىلع نالجر دهش نإ ةهبشلاب طقسي ال اميف لبقت
 قح لك يل

 نع رحخؤم عرفلاو «ع رفلا ةداهش يف عرش لصألا ةداهش نم غرف املو ءاهماكحأ نايب يف يأ ] :ةداهشلا باب

 تمزل «ةيندب ةدابع ءادألا نأل ؛هيضتقي ال سايقلاو «ناسحتسا اهزاوج [(نيع «حتف) .اعضو رخأف ادوحو لصألا
 يف اهزاوج اونسحتسا مهنأ الإ «ةيندبلا تادابعلا يف يرحت ال ةبانإلاو ءرابحإلا مدعل ؛هل دوهشملل اقح ال لصألا
 رحب مل ولف «ضراوعلا ضعبل اهئادأ نع زجعي دق لصألا نأل ؛اهيلإ جايتحالا ةدشل ؛ةهبشلاب طقسي ال قح لك

 تتبث اذإو «لصألا نع زجعلا دنع الإ لدبلا ىلإ راصي الو «ةيلدبلا ةهبش اهيف نأ الإ «قوقحلا فالتإ ىلإ ىدأل
 (حتف «ةيانع) .لاحرلا عم ءاسنلا ةداهشك تاهبشلاب طقسي اميف لبقت ال اهيف ةيلدبلا
 عرفلا ةداهش يف نأل [(ندعم) .لبقت ال نأ سايقلاو اناسحتسا ةداهشلا ىلع ةداهشلا يأ ] :خلإ اميف لبقت

 لوق يف الإ اضيأ امهيف زوجت :ةثالثلا دنعو ءصاصقلاو دودحلا وهو ةهبشلاب طقسي اميف زوجت الف ةيلدبلا ةهبش
 انوصو هل ءايحإ زوجت اهنأ :حيحصلاو ءاضيأ فقولا يف زوجت ال اهنأ :يفطانلا ركذو ءدمحأ نع ةياورو يعفاشلل

 امل ؛صاصقلاو دودحلا نع هب زرتحا :ةهبشلاب (ةيانع «حتف «ييع) .بسنلاو ريزعتلا يف زوحبو «هساردنا نع
 (ييع) .امهيف زوحب الف ةهبشلاب ناطقسي
 .ناتأرماو لحر وأ نالحر نيلصألا نيدهاشلا نم دحاو لك ةداهش ىلع دهش نإ يأ | :نالجر دهش نإ

 ةداهش ىلع دهشي نأ :اهزاوج طرش يأ ةداهشلا ىلع ةداهشلا زاوج طرش ىلإ لوقلا اذه راشأ [(ط «ئيع)

 لحجر ةداهشلا ىلع دهشي نأ زوجي هنأل ؛اقافتا عقو نيلحرلا ديقو «نالحر نيلصألا نيدهاشلا نم دحاو لك

 دحاو لك ىلع باصنلا مامت نم دبالف ءاياضقلا نم ةيضق نيتدهاشلا نم ةدحاو لك نأل ؛باصنلا مامتل ناتأرماو

 اقداهش ىلع دهشت نأ ةأرملل نأل ؛الحر هتداهش ىلع دوهشملا نوكي نأ طرتشي الو «مكاحلا دنع تبثيل ؛امهنم

 .ةداهشلا باصن ةأرما لك ةداهش ىلع دهشي نأ زوجيو «نيتأرماو الحر وأ نيلحر

 دهش ولو «زاح امهنيعب رخآلا اهدهشأو «نيلحر هتداهش ىلع امهدحأ دهشأ ول نح «عورفلا رياغت طرتشي ال اذكو

 نأ سايقلا ناكو ءامهنم لك يف باصنلا مدعل ؛زوحي ال «هدارفناب نيلصألا نم دحاو لك ةداهش ىلع نيعرفلا نم لك

 نأ الإ زوجت ال :لاق ىح هلم يعفاشلا هيلإ بهذ امك «نانثا لصألا نم دهاش لك ىلع «ةعبرأ عرفلا دوهش نوكي

 ناموقي نيعرفلا نأل ؛ةعبرأ عرفلا دوهش نوكيف «هبحاص امهدهشأ نيذلا ريغ نالجر امهنم دحاو لك ىلع دهشي
 .زاح «لصألا دوهش نم دحاو لك ىلع عرفلا دوهش نم دحاو لك دهش اذإ :دمحأ دنعو ءدحاو لصأ ماقم

 ريغ نم ًاقلطم "نيلحر ةداهش الإ لحر ةداهش ىلع لحر ةداهش زوجي ال" :لاق هنأ ه2 ىلع نع يور ام :انلو

 = اذه ىلع مت دقو «قوقحلا نم وهو «لصألا ةداهش نالقني نيلجرلا نألو «ناعرف لحر لك ءازإب نوكي نأب دييقت



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب 4۸ ةداهشلا باتك

 نداهش ىلع دهشا : لوق نأ :داهشإلاو دخلو هدايه ل و دايس لو
 , هل ا لصألا نم اولا كا

 ييدهشا اناللف نأ لها :لوقي نأ عرفلا ءادأو ءاذكب يدنع ٌرقأ االف نأو «دهشأأا ينأ

 مکاحلا دنع ءادألا تقو ر ةداهش 0 ةفص

 .كلذب ينداهش ىلع دهشا :يل لاقو ءاذكب هدنع رقأ انالف نأ هتداهش ىلع
 7 لصألا يأ

 اياضق يف ادهشي نأ زوجي نيدهاشلا نأل ؛اضيأ رخآلا لصألا ىلع ادهشي نأ زوجيف ةداهشلا باصن قحلا -

 (ةيانع ,حتف «ْييع) .ةريثك
 ىلع نيلصألا دحأ دهش ولو ءعومجملا ئيثملاب داري نأ مهوت عفدل ؛هركذ امنإو «هلبق ام كردتسم :خلإ لبقت الو

 نع لدب عرفلا نألو «نايفانتيف ءاهمدع ةيعرفلاو «قحلا ةدهاشم يضتقت ةلاصألا نأل ؛زجي مل «رحآ عم هبحاص

 نيعلا بسنو «لبقت :كلام دنعو «ةدحاو ةلاح يف ًالصأو الدب دحاولا صخشلا نوكي نأ روصتي الف «لصألا

 ؛ىليل يبأ نباو ىعازوألا لاق هبو «رابخألا ةياورك هلوسر ةلزنم. لصألا نع ربعم عرفلا نأل ؛دمحأل لوقلا اذه
 «ةداهشلا باصن نم دبالف «قوقحلا نم قح هنألو «دارملا ىلع ةلالدلا رهاظ وهو هيف يلع نع انيور ام :انلو

 (ةيانع «حتف) .دحاولا ربح اهيف لبقي «تاينيدلا نم هنإف ءرابحألا ةياور فالخب
 ؛يضاقلا دنع دهشي امك هدنع دهشي نأ دبالو «ليكو تلاو ليمحتلا نم دبالف «هنع بئانلاك عرفلا نأل :خلإ داهشإلاو

 نيعرفو لصأ ةداهشب يضقي نأ يضاقلل نأل ؛ابئان هولعجي ملو «بئانلاك عرفلا :اولاق امنإو «يضاقلا سلحب ىلإ هلقنيل

 نأل ؛امهنيب عمجلا مدعب بيحأو «فلخلاو لصألا نيب عمجلا زاج امل ةقيقح ابئان عرفلا ناك ولو ءرخآ لصأ نع

 يندهشأ :ليمحتلا دنع عرفلل لصألا لوقيو ءرضحب مل يذلا نع لب ءامهعم دهش يذلا نع لدبب اسيل نيعرفلا

 «ع رفلا توكس يفكيو «هسفن ىلع هدهشي م نإو دهشي نأ هل قحلا نياع نم نأل ؛مزالب سیلو ءاش نإ هسفن ىلع

 (حتف «ٰييع) .هدنع لدعب سيل نم ةداهش ىلع دهشي نأ عرفلل يغبني الو ؛دترا هدر ولو

 لوطألا امأ ءاهطاسوأ رومألا ريخو برقأ لدعلا ىلإ طسولا ركذ نكل رصقأو لوطأ ظفل ةداهشلل :خإ دهشا
 لوقيو «تانيش سمح هيفو «قداهش ىلع دهشاف يتداهش ىلع كدهشأ انأو اذكب دهشأ :لصألا لوقي نأ وهف

 انأو «هتداهش ىلع دهشأ نأ نرمأو ءكلذب هتداهش ىلع ندهشأو ءاذكب يدنع دهش انالف نأ دهشأ :عرفلا
 .تانيش نامث هيف كلذب هتداهش ىلع دهشأ

 انأو «نداهش ىلع دهشا :يل لاق ًانالف نأ دهشأ :لوقي نأ وهو «تانيش عبرأ :عرفلا لوقي :لاق نم مهنمو
 :لوقي وأ ءاذك قداهش ىلع دهشا :يل لاق انالف نأ دهشأ :لوقي نأ وهو «تانيش ثالثب لاق نم مهنمو «دهشأ
 :عرفلا لوقي نأ لاوقألا رصقأب :"ريسكلا ريسلا" يف دمحم ركذو ءاذكب هتداهش ىلع يندهشأ انالف نأ دهشأ
 رفعج يبأو ثيللا يبأ هيقفلا رايتخا وهو «ريغ ال نينيش هيف ركذيف ءاذكب رقأ انالف نأ نالف ةداهش ىلع دهشأ

 - ٠١۸/۲) :قئاقحلا زمر] .رسيأو لهسأ وهو ءيسحخرسلا ةمئألا سمشو



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب 4۹ ةداهشلا باتك

 ت4 E a e SE Ca ۲ لا مدع نإف «هرفس وأ هضرم وأ هلصأ توم الب ع رفلل ةداهش ال

 لوقي الو ءاذكب يتداهش ىلع تنأ دهشا :لصألا لوقي نأ ع رفلل لصألا نم ةداهشلا ليمحت يف رصقألا اذكهو -
 ارمأ نوكيف هب دوهشملا قحلا سفن ىلع داهشإلا نوكي نأ لمتحي لمتحم ظفل هنأل ؛اذكب يلع دهشا :لصألا

 رايتخا تانيش سمخب ءادألا دنع عرفلا لوق نم نعملا يف هركذ امو «تداهشب دهشا :لوقي ال اذكو «بذكلاب

 (حتف) .هوركذ اميف نسحأ وهو «يناولحلا ةمئألا سمش
 ةداهش لبقت ال ئعملاو «ءايشألا هذه ققحتي زجعلاو «لصألا رجع دنع ةحاحلل اهزاوح نأل :خإ ةداهش الو

 توملا ال يمكحلا توملا توملاب دارملاو ءرذع لصألاب نكي مل نإو زوجي داهشإلا سفنو «يضاقلا دنع عرفلا
 اذإ لب «ةثالثلا ءايشألا هذه يف ارصحنم رذعلا سيلو «ةقيقح لصألا توك. لطبت عرفلا ةداهش نأل ؛يقيقحلا

 ةجاح ءاضقل تحرخ ولو لاحرلا طلاخت مل يلا يهو ءاّقداهش ىلع دهشت نأ امل زوجي ةردخم ةأرما لصألا تناك

 «هلزنم يف تيبي نأ ردقي ال ةداهشلا ءادأل ادغ ول ناكم يق لصألا ناك ول هنأ :هكلي فسوي يبأ نعو ؛مامح وأ

 .ىوتفلا هيلعو «خياشملا رثكأ هيلعو «سانلا قوقحل ءايحإ داهشإلا زاح
 عرفلا دهشف ءدجسملا ةيواز يف لصألا ناك اذإ هنأ :هنع يور ىح «ناك ام فيك زوجي امنأ :دمحم نعو

 اذإ :يدغسلاو يسحرسلا نع "ةياهنلا" فو ؛مهتداهش لبقت ,دجسملا كلذ نم ىرحخأ ةيوازب هتداهش ىلع
 زوجي ال ةفينح يبأ لوق ىلعو ءامهلوق ىلع زوجت نأ بجي ءرصملا يف لوصألاو ءلوصألا ةداهش ىلع عورفلا دهش
 ىعدملا نأ :ءانبلا هحو ءزوجي :امهدنعو «هدنع زوجي ال مصخلا اضر ريغب ةموصخلاب ليكو تلا نأ ىلع ءانب

 الإ هسفن بانم هريغ ةبانإ لصألا كلمي ال اذكف «رذعب ال باوجلا يف هسفن بانم هريغ ةبانإ كلمي ال هيلع
 لصألاب ضرم ريغ نم رصملا يف دوهشلا ناك نإو ةداهشلا ىلع ةداهشلا لبق :دمحم لاق :"ىقتنملا" يقو ءرذعب

 (ييع) .مكاحلا سلجب ىلإ هعم روضحلا عيطتسي ال اع :هضرم وأ (حتف ءئيع) .ةلع الو
 حصي اذك لوصألل عورفلا ليدعت حصي امك :حص (نيكسم) .اهيلايلو مايأ ةثالث لصألا رفس يأ :هرفس

 مهداهشب ىضق «ةلادعلاب عورفلاو لوصألا فرعي ناك اذإ يضاقلا نأ :هلصاحو «ع ورفلل لوصألا ليدعت

 نم مهنأل ؛مهليدعت لبق يأ "حص" :هلوقو «مهفرعي مل يذلا نع لأس «رحآلا نود نيقيرفلا دحأ فرع نإو

 ريصيف «ةباينلا مكح يهتني لقنلابو «يضاقلا سلجم ىلإ لصألا ةرابع لقان بئان عرفلا نأل ؛ليدعتلا لهأ

 مهفرعي مل نإو ءلوصألا اولدعف «يضاقلا دنع ةلادعلاب نوفورعم عورفلا نأ :دارملاو «هليدعت حصيف ءايبنحأ

 دحأ ليدعت يفكي اذك هلصأل عرفلا ليدعت يفكي امكو ءامهيلك لوصألا ليدعتو مهليدعت نم دبالف «ةلادعلاب

 ةداهش لبقت مل «ءلصأ قسفل عرف ةداهش تدر ولو «هلثم, مهتي ال لدعلا نأل ؛حصألا يف هبحاص نيدهاشلا

 (حتف «ئيع) .كلذ دعب امهدحأ



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب .4V ةداهشلا باتك

 ةداهش ىلع ادهش 0 00 دا 5-5 0 ةداهش 0 اولُدَع الإو
 نانثالا ي يأ ا

 ةروكذملا ةينالفلا ˆ نيلصألا ناعرفلا 0 دعم ةيرصملا قا

 اذكو «ةنالف امنأ نيدهاش تاه :يعّدملل ليق ءال مأ هذه يهأ ردن مل :الاقو «ةأرماب
 نادهشي نیرحآ رضحأ هل رقملا وهو م يلا يأ ةينالفلا ملعن مل ناعرفلا نادهاشلا

 1ك O O ‹يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك

 نع يضاقلا لأسي «مهاح فرعن ال اولاق وأ اوتكس نأب لوصألا ةيكزت عورفلا كرت نإو يأ :اولدع الإو
 عورفلا ليدعت دمحم بحوأو كلي فسوي يبأ دنع اذهو اروتسم يقب لصألا دهاش نأل ؛عورفلا ريغ لوصألا

 اميف نيكاش اوراص اوتكس اذإف «ةلادعلا دمتعت ةداهشلا نأل ؛مهولدعي مل اذإ ةداهشلا لبقت ال نح لوصألا

 ؛لوصألا ليدعت نود ةداهشلا لقن مهنع ذوحأملا نأ :فسوي يبألو ١58/7[ :قئاقحلا زمر] .لبقت الف «هب اودهش
 رضح اذإ امك ةلادعلا فرعتي يضاقلا مث «مهيلع بجو ام اوماقأ دقف اولقن اذإف «مهيلع ىفخي دق ليدعتلا نأل

 يف ءيس وهف ءاهريغ الو ةلادعلاب لصألا فرعي مل اذإ عرفلاو «ةداهشلا لبقتف اودهشف «مهسفنأب لوصألا

 (ةيانع «حتف) .ةهاركلا نم شحفأ ةءاسإلاو «طايتحالا كرتل هتداهش ىلع ةداهشلا

 [(ط) .انطلغو مهاندهشأ وأ مهدهشن مل وأ ةداهش انلام :مهوقك ةداهشلا لصألا دهاش يأ ] :لصألا راكناب

 هذه ىلع ةداهش انلام :اولاق مهنأ ةلأسملا عمو ءنونج وأ ةدر وأ سرح وأ يمعو قسفب اهتيلهأ نع هجورخ وأ
 ‹طرش ليمحتلا نأل ؛مقداهش لبقت مل ةثداحلا هذهب مكاحلا دنع اودهشو «ع ورفلا ءاج مث ءاوباغ وأ اوتامو ةثداحلا

 [58١/؟ :قئاقحلا زمر] .اوركني مل نإو عورفلا ةداهش ىلإ تفتلي الف مقرضح عم امأو ,دجوي ملو
 «تققحت دق ةبسنلاب ةفرعملا ىلع ةداهشلا نأل :نيدهاش تاه (نيع) .الثم سيق تنب ةمطاف ىلع يأ :ةنالف ىلع

 ةداهشلا اولمحت اذإ اذه ريظنو «ةبسنلا كلتب اهضيرعت نم دبالف ءاهريغ اهلعلف «ةرضاحلا ىلع قحلا يعدي يعدملاو

 هيلع ىعدملا دي يف دودحملا نأ ىلع نادهشي نيرخآ نم دبال ؛دودحلا ركذب ءارشلا ىلع اودهشو دودح عيبب

 (حتف «ئيع) .هدي يق ام دودح ةداهشلا يف ةروكذملا دودحلا نأ هيلع ىعدملا ركنأ اذإ كلذكو

 نأ رحآلا يضاقلا ىلإ يضاقلا بتك اذإ يأ :خلإ يضاقلا باتك (نيع) .ةروكذملا ةينالفلا نالف تنب :ةنالف

 يضاقلا دنع ةأرما يعدملا رضحأو «ةينالفلا نالف تنب ةنالف ىلع يعدملل لاملا نم اذكب يدنع ادهش انالفو انالف

 نيرخآ نيدهاش نم دبالف «باتكلا يف ةروكذملا ةبسنلا كلتب ةبوسنملا يه نوكت نأ ةأرملا تركنأو «هيلإ بوتكملا

 نإ :ليق نإف [55١/؟ :قئاقحلا زمر] .ىلوألا ةلأسملا يف امك «ةبسنلا كلتب ةبوسنملا يه ةأرملا هذه نأ نادهشي

 مومعل يضاقلا نإ :انلق «ةيالولل نيدهاشلا نم ةداهشلا لقنل دبالو ةقيقحلا يف لوصألا ةداهش لقن يضاقلا باتك

 = «دقعلا يفرط لوك نيصخشلا ماقم صخش ليزنت يف ريثأت ةيالوللو «نينثالا ماقم مئاق هتلادع لامكو هتيالو



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب 4۷۹ ةداهشلا باتك

 EEE رقأ ولو ءاهذخف ىلإ اهابسني ىح رجت مل ءةيميمتلا :امهيف الاق ولو
 نالصألا نادهاشلا يأ ةداهشلا هذه نالصألا نادهاشلا

 نادهشي نيرخآ نيدهاشب نايتإلا يعدملا فلكي ال ةركنم نكت مل ول هنأ :ةأرملا راكنإب ةلأسملا دييقت ىضتقمو =

 (يلش «حتف) .ريوزتلا لامتحال ؛ةرقم ولو فلكي هنأ نم "رحبلا" يف ام فالح وهو «ةرضاحلا ةبسنلا كلت

 ١[ 59/7 :قئاقحلا زمر] .يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لصفو «ةداهشلا ىلع ةداهشلا لصف :نيلصفلا يف يأ :امهيف

 ءاسنلا مهنيب نوكتف ,ءنوصحي ال موق ميمت يب نأل :رجت مل (نيع) .ةيميمتلا نالف تنب ةنالف يأ :ةيميمتلا

 راشأ امك ءذخفلا ىلإ ةبسنلاب ملعلا لصحي لب «هيلإ ةبسنلاب ملعلا لصحي الف «نهئابآ يماسأو نهيماسأ تادحتملا

 (ةيانع) ."اهذخف ىلإ اهابسني نح" :هلوقب هيلإ
 وهو «فيرعتلا نم دبال ذإ ؛اهدح وأ يأ [(نييع ءط) .ىلعألا دحلا يأ ةصاخلا ةليبقلا وه] :اهذخف ىلإ اهابسني

 ةصاخ اهنأل ؛ذخفلا ىلإ ةبسنلا فالخب «مهددع ىصحي ال ذإ ؛ةماع ميمت نب ىلإ ةبسنلاو ةماعلا ةبسنلاب لصحب ال

 :ذخفلاو .بألا بأ وهو «قدألا دحلا ركذ ماقم ماقف «ىلعألا دحلا مسا هنأل ؛دحلا ركذ ماقم موقي هركذ نإ نح

 مث ةليبقلا مث «حتفلاب بعشلا بسنلا لوأ نأل ؛نطبلا نود :ليقو «ةليبقلا نود فيفختلل نوكسلابو رسكلاب

 بعشلاف «لكلا رخآ ةليصفلا يرشخمزلا لعحو «لكلا نم صحأ ناكف ,ذخفلا مث نطبلا مث ةرامعلا مث ةليصفلا

 .ذاخفألا عمجم نطبلاو «نوطبلا عمجم ةرامعلاو «رئامعلا عمجم ةليصفلاو «لئاصفلا عمجم ةليبقلاو «لئابقلا عمجم

 لوصح بسنلا نم دوصقملاو ,ذخف مشاهو «نطب يصقو «ةرامع شيرقو «ةليبق ةنانكو «بعش ةميزخ :الثم

 يشورتسألا طرشو «لبقي ءدجلا ركذي ملو «هتعانص وأ «هذخفو هيبأ مساو همسا ركذ ولف «بوسنملاب ملعلا
 فو «رضاحلا ىلإ ةراشإلاب فيرعتلا نأ :لصاحلاو «فالتحا دجلا ركذ طارتشا يفو «ءايشأ ةثالث ركذ فيرعتلل

 امنإ ريتعملاف ءدجلاو بألا ركذ ىلإ ةجاح الو «يفكي «ةفينح يبأك ًاروهشم درجا مسالاب افورعم ناك نإ بئاغلا

 O كارخالا امرا ودب ما لرصح وم
 تدر وأ «تأطحأ وأ تيسن وأ تطلغ :لاق اذإ امأو ءادمعتم ابذاك وأ اروز دهش هنأ رقأ يأ خا رقأ ولو

 .ءاوس روزلا ةداهش يف ةمذلا لهأو ءاسنلاو لاحرلاو «رزعي ال هنإف «ةداهشلاو ىوعدلا نيب ةفلاخمل وأ ةمهتل هتداهش

 .ليعفتلا نم ءاهلا ديدشتب مهضعب هطبضو «لاعفإلا نم نيشلا نوكسو ءايلا مضب مهضعب طبض "رهشي" :هلوقو

 :ةفينح وبأ لاقف «ريزعتلا يف اوفلتحاو «لصتي مل وأ هتداهشب ءاضقلا لصتا ءًاعامجإ رزعي روزلا دهاش نأ ملعاو

 يقوس ريغ ناك نإ هموق ىلإ وأ ايقوس ناك نإ هقوس ىلإ هثعبیف «ههجو دوسي الو «برضی الو «هریهشت هريرغت
 روز دهاش اذه اندحو انإ :لوقيو ءابكار وأ ًايشام نوكي نأ نم معأ «هناوعأ عم اوناك ام عمجأ يف رصعلا دعب

 نيعبرأ روزلا دهاش برض هب رمع نأل ؛يعفاشلا لوق وهو سبحيو برضي :الاقو «هنم سانلا اورذحو «هورذحاف

 يف ةباحصلا محاز نكل ايعبات ناك نإو وهو «هبرضي الو ؛هرهشي ناك احيرش نأ :هلو .ههجو دوسو ءاطوس
 - لمعي ام مهيلع يفخي ناك ام ةرفاوتم ةباحصلاو هدد يلعو ءذرمع نمز يف لدعلاب افورعم ايضاق ناكو «ىوتفلا



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب 4 ةداهشلا باتك

 ني 2 8 3 1 5 سمع

 سبحلاو 8 الو 0 روز 0

 درو امو «هب يفتكيف «ريهشتلاب لصحي راحزنالا نألو «عامجإلا لحم لحو «مهنع يورملاك ناكف «هنع اوتكسو =

 .فذقلا يف دبعلا دح وهو «نيعبرأ ىلإ ريزعتلا غيلبت ةلالدب ةسايسلا ىلع لومحم هذ رمع نع
 ؛ةمادنلاو ةبوتلا ليبس ىلع عحري نأ :اهدحأ :هحوأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه :بتاكلا دمحم وبأ مكاحلا مامإلا لاقو

 ,عامجإلاب برضلاب رزعي هنإف «ناك ام ىلع ٌرصُم وهو «ةبوتلا ريغ نم عحري نأ :يناثلاو ,عامجإلاب رزعي ال هنإف

 هنإف «نايصعلا نم هريغب وأ روزلا ةداهش نع بوتي هنأ ملعي ال نأب ناك ببس يأب هعوحر ملعي ال نأ :ثلاثلاو

 اقساف ناك اذإ :اولاق ؟بات اذإ كلذ دعب هتداهش لبقت لهو «مامإلا لوق ىلع ىوتفلاو ءروكذملا فالتحالا ىلع

 .قسفلا لاوزل ؛لبقتف «هحالص رهظ بات اذإف «هقسف ةلطابلا ةداهشلا ىلع هلمح يذلا نأل ؛لبقت

 :حيحصلاو «سبحلا ةدم يف اذكو «ةنسب مهضعبو ءرهشأ ةتسب مهضعب هردقف «ةبوتلا ةدم رادقم يف اوفلتحاو

 نألو «هتلادع ىلع دمتعي ال هنأل ؛ادبأ هتداهش لبقت ال ًاروتسم وأ ًالدع ناك نإو «يضاقلا يأر ىلإ ضوفم هنأ
 هبو «لبقت هتداهش نأ :فسوي يبأ نعو «ءاوس اهدعبو ةبوتلا لبق لاحلا ناكف «مولعم ريغ كلذ ىلع هل لماحلا

 نأ :"يغملا" يف ركذ نكل «ةنيبلاب كلذ ةفرعم نايب ىلإ قيرط ال هنأل ؛رارقإلا يف ةلأسملا عضو امنإ :ليق «ىفي

 ءايح لتقلا وأ «توملاب دوهشملا ءيجيف «هلتقب وأ لحر توم دهشي امك رارقإلا نودب ملعت دق روزلا ةداهش
 كلذب رارقإلاب ريزعتلا صتخي نأ يغبني ال نكل «بذكلاب رارقإلا نودب نوكت دق روزلا ةداهش نأ اذه نم ملعف

 (ةيانع «حتف «ئيع) ن



 ةداهشلا نع عوجرلا باب 4۳ ةداهشلا باتك

 ةداهشلا نع عوجرلا باب
 هماكحأ نع يف يأ

 هدعبو «ضقي م .ةمكح لبق اعجر نإف ضاق دنع الإ اهنع عوجرلا حضي ل

 امقداهشب يضاقلا مكح امهتداهش نع نادهاشلا

 ل ا هيلع دوهشمللا هافانا ام انمضو «ضقعي م
 هيلع ىعدملا وهو لوألا مكحلا

 لوق وهو :نكر هل مث «هتبثأ ام يفن :احالطصاو «باهذلا ضيقن :ةغللا يف عوحرلا :ةداهشلا نع عوجرلا باب

 هلو ءاعوجر نوكي ال اهراكنإو «نداهش يف تبذك وأ هب تدهش امع تعجر :هلثمو «روزب تدهش :دهاشلا

 مدعو «هعوجر ىلع ةنيبلا عوجر مدع هتدئافو «هريغ دنع عوحرلا حصي الف «يضاقلا دنع نوكي نأ وهو :طرش

 ةداهش ريغ يف ريزعتلا بوحو وهو :مكحو «روزلا ةداهش نع ةبوتلا ةدارإ وهو :ببس هلو «ركنأ اذإ هفالحتسا

 دعب ريزعتلا عم نامضلا بوحوو «هدعب وأ 00 ءاوس «مهنم فذقلل ؛دحلا بجيف اهيف امأ ءانزلا

 رمأ وهو «ةرشابملا ةلزنم ببسلل ًاليزنت ءاه سفنلا وأ لاملا فالتإ نامضلا ببسو ءطقف ريزعتلا هلبقو ءءاضقلا

 9 عوحرلا نأل ؛روزلا ةداهش نع هرحأو «ةريبكلا باقع نع اصالخ هيف نأل ؛ةنايد هيف بوغرم عورشم

 (ةيانع «حتف) ."عوحرلا باب" ناكم "عوحرلا باتك" :خسنلا ضعب يفو .اهدوحو قبس يضتقي
 دنع اعجر امهنأب ةنيب امهتداهشب هيلع يضقملا ماقأ ولف ولف ءحصي ال هريغ دنع عوحرلا ناك اذإف يأ :خإ حصي ال

 اعجر اممنأ ارقأ اذإ ام فالخب ءالطاب اعوجر ىعدا هنأل ؛نافلحي الو «هتنيب لبقت ال امهنيب بلط وأ يضاقلا ريغ

 «لاحلا يف امهنم اعوجر لعجي هب امهرارقإ نأل ؛لطاب عوجرب ارقأ نإو ءامهرارقإ حصي ثيح يضاقلا ريغ دنع
 ىعدا هنأل ؛هتنيب لبقي ثيح قحلاب ىضق ناك يذلا ريغ رخآ ضاق دنع اعحر امهنأ ةنيبلا ماقأ اذإ ام فالخبو

 عدي مل ول هنأل ؛نامضلاب امهيلع ىضق يضاقلا نأب دييقتلا نم دب الو ١1/7[ :قئاقحلا زمر] .احيحص ًاعوجر

 (حتف) .ةنيبلا هنم عمست ال نامضلاو عوحرلاب ءاضقلا هيلع ىعدملا
 (ييع) .حصي مل هريغ دنع عوحرلا ناك نإف «ناك مكاح يأ مكاحلا سلجممب صتخيف ةداهشلل خسف هنأل :ضاق

 ائيش افلتي مل امهنأل ؛نيمصخلا دحأل امهيلع نامض الو «ضقانتم امهمالك نأل ؛امقداهشب يضاقلا يأ :ضقي مل
 مكح دعب نادهاشلا عجر ول يأ «مولعملا وأ لوهجملل ءانبلاب :ضقني مل ١5١/7[ :قئاقحلا زمر] .دحأ ىلع

 دهاشلا روهظ فالخب ءاضقلاب هححرتل ؛لوألا همكح يضاقلا ضقني مل وأ مكاحلا مكح ضقني مل ؛يضاقلا

 نأ رم امل ؛دوهشلا نمضي الو ءاصاصق ول ةيدلا مرلتو ءلحأ ام دريو «لطبي ءاضقلا نإف «فذق ف ادودحم وأ اديع

 (حتف) .هل يضقملا ىلع مرغلاف أطخأ اذإ مكاحلا
 دوحو عم بيبستلل ةربع ال هنأل ؛دوهشلا ىلع نامض ال :هكلر يعفاشلل لوق يف الإ عامجإلاب اذهو :خلإ انمضو
 «هديلقت نع سانلا فرص هباجيإ يفو ءءاضقلا ىلإ اجلم هنأل ؛هيلع هباجيإ نكمي الو يضاقلا وه رشابملا :انلق «ةرشابملا

 - «ءىضم دق مكحلا نأل ؛يعدملا ىلع الو «مهنع ررضلل اعفد «هيلع نامضلا بجي الف «سانلا ةفاك ىلع ررضو



 ةداهشلا نع عوجرلا باب :AT ةداهشلا باتك

 نمل ةربعلاو «فصنلا نمض امهدحأ عجر ناف ءانيع وأ اذ لالا يعدملا اذإ

 هب ةوهشلا لالا يشن 6 د

 E N نمضي مل دحاو عحرو ةثإلث دهش ناف «عجر نمل ال يقب

 بوحول ؛أجلم ناك امنإو «قيرطلا ةعراق ىلع رئبلا رفح امك «هيلإ مكحلا فاضيف «ببسلا بحاص نيعتف =

 بحوي يعفاشلا نأ بجعلا نمو «ررعيو لزعلا قحتسيو مثأي عنتما ول ىح ءامهتلادع روهظ دعب هيلع ءاضقلا
 تبثي وهو لاملا بحوي الو ,مظعأ مدلا رمأو ةهبشلاب طقسي وهو «يلولا لتق ام دعب اوعجر اذإ «مهيلع صاصقلا
 هيلع اوبجوت ملو «عحر اذإ دهاشلا ىلع لاملا متبجوأ ًاضيأ متنأ :تلق نإف [51١/؟ :قئاقحلا زمر] .ةهبشلاب

 ءروصق هيف ببسلاو «ةيانجلا ةياهنب الإ بحت الف ةبوقعلا ةياف صاصقلا :تلق «ةيانجلا ءازج امهنم لك و «صاصقلا

 نامض نود ةهبشلاب طقسي صاصقلاو «ةهبش هيف تناكف «ةرشابملا رابتعا رذعت اذإ الإ ةرشابملا عم ربتعي ال اذهلو

 اذهو «هيف ةرشابملا دوجول ؛بيبستلا نم ىوقأ أطخلاو «بجي لاملاو أطخلا يف بحي ال صاصقلا نأ ىرت الأ ءلالا
 (يعليز «حتف) .صاصقلا هب طقسي نأ ىلوألاف «ثرإلا نامرح بتحدي

 ا مدعل ؛لاملا يعدملا ضبق اذإ هيلع ىعدملل هافلتأ ام نادهاشلا نمضي امنإ يأ :خإ ضبق اذإ

 ءأرخآ ةفينح يبأ لوق وهو «ىوتفلا هيلعو «ضبقلاب دييقت الب نامضلا قلطأ "عمجمل" بحاصو كاع ناك
 ل مأ يعدملا اهضبق اهتميق انمض ءاعجر مث نيعب ادهش :لاقف «نيعلاو نيدلا نيب "طيحملا" ف قرفو ءامهوق وهو

 نإو «ةميقلاب الإو الفم هج ةرهجلا ناك نإ لثملاب ردقم فالتإلا نامضو «فالتإ نامض ا نامض نأل

 يف بجيف ءانيد هيلع ابحوأ مهنأل ؛انمض ضبقلا دعب نإو «نانمضي ال ضبقلا لبق اعجرف ًانيد هب دوهشملا ناك

 لبق هنمضي راقعلا يف كلذكو «ةلداعملل ًاقيقحت هب دوهشملا ضبقلا دعب الإ امهنم قوتسي الو «كلذ لثم اهتمذ

 هيف هققحت مدعل ؛فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع بصغلا فالخب «روز ةداهشب فالتإلاب نمضي راقعلا نأل ؛ضبقلا

 (حتف «ئيع) .مالكلاب فالتإ هنأل ؛هيف ققحتي فالتإلا اذهو
 ,عوحجرلا باب يف لصألا وه اذه :خلإ ةربعلاو (نيع) .نامضلا بوجوي يدعتلا هجو ىلع ببستلا نأل :انيع وأ
 دحأ عجر نإف «مهنع ةياور يف الإ اب عحر نمل ةربعلا :ةثالثلا دنعو «دوهشلا نم يقب نمل ةربعلا :اندنعف

 يف ةجحلا ىقبي ةداهشلا ىلع امهدحأ ءاقببف «ةجحلا فصن موقي امهنم لك ةداهشب ذإ ؛فصنلا نمض نيدهاشلا

 ضعبب ءادتبا مكحلا تبثي ال نأ زوجيو «فصنلا وهو «ةجحلا هيف قبت ل ام نامض عحارلا ىلع بجيف «فصنلا
 فصنلا نامض بحي :ةثالثلا دنعو «هضعب ءاقبب ادقعنم ىقبيو «باصنلا ضعب ىلع دقعني ال لوحلا ءادتباك «ةلعلا

 1 ی .مهلصأ ىلع عحارلا ىلع
 :ةثالثلا دنعو ءاندنع اعيش عحارلا يأ [(ييع) .قحلا لك هتداهشب ىقبي نم يقب هنأل ؛ائيش عحارلا يأ ] :نمضي مل

 ؛فصنلا امض :عحر يذلا عم ةثالثلا هذه نم يأ "را عحر نإو" :هلوقو «مهلصأ ىلع لاملا ثلث عحارلا نمضي

 - ؛هعوجرب ًائيش نمضي مل اذهو ءنييقابلا ىلإ افاضم ناك فلتلا نأل ؛لوألا عحارلا نمضي ال نأ يغبني :لاقي الو



 ةداهشلا نع عوجرلا باب Vo} ةداهشلا باتك

 تنمص ةأرما تعج رف «ناتأرماو لحجر دهش نإو «فصنلا انمض «رحآ عجر إو
 ةعجارلا يأ ةدحاو

 نام تعج رف «ةوسن رشعو لحجر دهش إو «فصنلا اتنمض اتعحجر ناو .عبرلا
 ةوسنلا نم : لحرلا نود ناتأرملا يأ

 دهش نإو «سادسألاب مرغلاف اوعجر نإف «هعبر نمض ىرخأ تعحر ناف «نمضي م : 0 : 5 ا ل
 هب ىعدملا لاملا عبر يأ

 12015335 ءانمضي مل اعحرو اهلثم رهم ردقب حاكنب اهيلع وأ هيلع نالحر
 نادهاشلا يأ ةأرملا ىلع يأ لحرلا ىلع يأ

 املف «نيدهاشلا ءاقب وهو «عنامل هرثأ رهظي مل لوألا عوجر دنع هنأ الإ عومجملا ىلإ فاضم فلتلا :لوقن انأل -

 ءرخآلا نم ىلوأب امهدحأ سيل ذإ ؛فصنلا نامرغيف «قحلا فصن هب موقي نم الإ قبي مل ذإ ؛هرثأ رهظ ءرحآ عحر
 | (حتف «ئيع) .نيثلثلا نانمضي :ةئالثلا دنعو ءاندنع اذهو

 لحجر ءاقبب عابرألا ةثالث ءاقبل :عبرلا (ٰييع) .قحلا فصن هئاقبب يقبف دحاو مهنم يقب هنأل :فصنلا انمض

 «فصنلا هب موقي هدحو لحرلا ذإ] :فصنلا اتنمض (ئيع) .عامجإلاب اذهو فصنلاب هدحو لحرلا ذإ ؛ةأرماو

 ءاثالثأ عبرلا امهيلعف «ةأرماو لحر عحرف «ناتأرماو نالجر دهش ول اذه ىلعو [(ييع) .عامجإلاب اضبأ ادعو

 (حتف) .رهاظلا وهو ءامهيلع ءيش الف «ناتأرما عجر نإو «فصنلا امهيلعف «نالحر عحر نإو
 لحرلا وهو «قحلا لك هتداهشب ىقبي نم ىقب هنأل [(نيع ءط) .نامثلا تاعحارلا يأ نونلا ديدشتب] :نمضي مل

 عبر يأ "هعبر نمض ىرخأ تعحر نإف" :هلوقو «ةرشع نم فصنلا ءازحأ ةينامث نمضي :ةثالثلا دنعو «ناتأرماو
 ةعست نمض :ةثالثلا دنعو «ةأرملاب عبرلاو لحرلاب فصنلا :قحلا عابرأ ةثالث ىقبي ةأرملاو لحرلا ءاقبب هنأل ؛هب ىعدملا

 (ئيع «ط) .عستلا تاعحارلا يأ اضيأ نونلا ديدشتب :نمِض ١77/7[ :قئاقحلا زمر] .فصنلا ءازحأ
 لحرلا ىلع :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ةوسنلا ىلع سادسأ ةسمحو «لحرلا ىلع سدسلا يأ :سادسألاب

 ناموقت نيتأرما لك نأ :مامإللو «دحاو لحجر ماقم الإ نمقي ال نرثك نإو نهنأل ؛فصنلا ةوسنلا ىلعو ءفصنلا
 دادتعإلا مدعو ءاسادسأ مهيلع نامضلا نوكيف اوعحر مث لاجر ةتس كلذب دهش اذإ امك راصف دحاو لحر ماقم

 دنع دحاو نبا ماقم ناموقي ثاريملا يف نهنم نينثا لك نأ ىرت الأ ء«لاحرلا عم عامتحالا دنع نمترثكب

 نهيلع ناك لحرلا نود رشعلا ةوسنلا عجر نإو «نرثك نإو نيثلثلا ىلع نه دازي ام نهدارفنا دنعو ىطالتخالا

 ةا توذ ااغ ناميملاف ارور م ةا او ناار هلي نإو دخ لحسرلا حر اذإ اذكو:ءاناقتا فضل
 [57١/؟ :قئاقحلا زمر] .دهاشلا ضعب يه لب ةدهاشب تسيل ةدحاولا نأل

 امهنأل ؛حاكنلاب ديق ءانمضي مل اعجرو لثملا رهم ردقب حاكنلاب ةأرملاو لحرلا ىلع ادهش ول يأ :اهلثم رهم ردقب
 ظ ناك ًاليلق رهملا وهو الام اهيلع افلتأ امهنأل ؛اه هانمض ءاضقلا دعب اعجر مث هضعب وأ رهملا ضبقب اهيلع ادهش ول
 - ؛فالتإلا دنع ةموقتم ريغ عضبلا عفانم نأل ؛ناصقنلا نانمضي ال لثملا رهم نم لقأب ادهش ول اذكو اريك وأ



 ةداهشلا نع عوجرلا باب 52 ةداهشلا باتك

 قالطلا فو .عيبملا ةميق نم صقن ام الإ عيبلا ف انمضي مو ءاهانمض هيلع داز نإ
 ى عيبل 8 اك يأ لئلا 23 ةدايزلا ىمسملا رهملا 3 4

 م ل ل ل ا ب را ل ءرهملا فصن انمض ءطولا لبق
 عوحرلاب نادهاشلا يأ

 دوهشملا نأ لصألا راصف «لحخ ا رطح ةنابإ ةرورضل ؛كلمتلاب موقتتو نمضت امنإو «ةلثامملا يعدتسي نيمضتلا ذإ =

 ناك نإف «ًالام ناك نإو «يعفاشلل ًافالخ ءاندنع دوهشلا نمضي ال «حاكنلاو صاصقلاك الام نكي مل اذإ هب
 اهولخل ؛ةدايزلا نمضيو «ضوعلا ردقب نمضي ال هلدعي ال ضوعب نإو «مهيلع نامض الف هلدعي ضوعب فالتإلا

 نأل ؛وه وأ ةيعدملا يه تناك ءاوس «فالتإ الك هلباقي ضوعب فالتإلا نأل ؛"انمضي مل" :هلوقو «ضوعلا نع

 (حتف «ئييع) .لثملا رهل قحتسم لصألا يف حاكنلا

 ؛جوزلل لثملا رهم ىلع ةدايزلا انمض اهلثم رهم ىلع رهملا ادازو لثملا رهم ردقب حاكنلاو ادهش ول يأ :داز نإو
 نانمضي :يكلاملا بهشأ دنعو ةيعدملا يه تناك اذإ اذهو «ضوع ريغ نم امهتداهشب جوزلا ىلع اهافلتأ امهنأل

 ردق ىمسملا ناك ءاوس اقلطم نامض ال ءاعجر مث لثملا رهم ىلع دئازلاب حاكنب ادهش يأ هسكع يفو «ةدايزلا
 ١77/7[ :قئاقحلا زمر] .لقأ وأ هنم رثكأ وأ لثملا رهم

 .هل انمضي مل «ةداهشلا نع اعحر مث «رثكأ وأ هتميق لثك ءيش عيبب عئابلا ىلع ادهش ول يأ :انمضي ملو

 ادهش نأب ایرتشم يعدملا ناك اذإ اذهو «ضوع الب هيلع هافلتأ امهأل ؛صقن ام نانمضي يأ :لا صقن ام الإ

 عيبلا ناك ءاوس «ضوع ريغب فالتإ هنأل ؛ةئاملا انمض ءاعجر مث «نيتئام يواسي وهو «ةئامي هدبع عيبب عئابلا ىلع

 فلاب عيبلاب هيلع ادهش نإف ؛نمشلا دقنب ادهشي ملو ءطقف عيبلاب ادهش اذإ اذهو ءاتاب ناك وأ عئابلل طرشلا رايخب

 انمض «نيتداهشلا نع اعحر مث «هب ىضقف «نمثلا ضبقب عيبلاب ءاضقلا دعب هيلع ادهش مث «يضاقلا هب ىضقف ءالثم
 .كلذ عم ًاضيأ ةدايزلا نانمضي ؛عيبملا ةميق نم لقأ ناك نإو «نمثلا

 ‹طقف ةميقلا امهيلع بحب ءامقداهش نع اعجر مث «هب ىضقف ةدحاو ةلمج نمثلا ضبقو عيبلاب هيلع ادهش نإو

 انمضي مل لقأ وأ ةميقلا لث. ناك نإف ءاعحر مث «هب ىضقف ءارشلاب هيلع ادهش ولف ءءارشلا كلذ سكعو

 (حتف «نيع) .يرتشملل اهيلع داز ام انمض هتميق نم رثكأب ناك نإو ءأئيش يرتشملل
 (ييع) .ضوع الب هيلع افلتأ رادقملا كلذ نأل ؛ناصقنلا انمض ةميقلا نم لقأب ةداهشلا تناك نأب :عيبملا ةميق

 ؛رهملا فصن جوزلل انمض ءامقداهش نع اعجر مث ءامب لوحدلا لبق هتأرما قلط انالف نأ ادهش ول يأ :رهملا فصن

 ادكأ نادهاشلاو «هب رهملا طقسيف اهنم كلذ دحوي نأ لمتحيف «تباث جوزلا نبا اهليبقتو ةأرملا دادترا لامتحا نأل

 يف صخش هحبذف ءاديص ذأ اذإ مرحلا نأ ىرت الأ ءروكذملا لامتحالاب طوقسلا فرش ىلع ناك ام جوزلا ىلع

 مرحلا نأ لامتحال ؛طوقسلا فرش ىلع ناك ام دكأ هنأل ؛حباذلا ىلع هب عحريو «مرحملا ىلع ءازحلا بجي هنإف هدي

 - ةأرملا ىلإ عضبلا وهو هيلع دوقعملا دوعل ؛خسفلا نعم يف لوحدلا لبق ةقرفلا نألو «ءازجلا هنع طقسيو ديصلا يلخي



 ةداهشلا نع عوجرلا باب ¥44 ةداهشلا باتك

 Î ةيدلا انمض صاصقلا يفو ,ةميقلا انمض قتعلا يفو .ىطولا دعب ول انمضي ملو

 ىلع رهملا فصن بوجو ناكف «نكي مل نأك دقعلا لعج هنأل ؛رهملا عيمج طوقس بحجوي خسفلاو «ناك امك =

 ؛"ءطولا دعب انمضي ملو" :هلوقو عوجرلاب فصنلا نامض بجيف ءامقداهش ببسب ةعتملا قيرطب ءادتبا جوزلا
 (ةيانع «حتف «ئيع) .لثملا رهم جوزلل نانمضي :يعفاشلا لاقو ءامهتداهشب ال لوحدلاب دكأت رهملا نأل

 دكأت رهملا نأل ؛انمضي مل ةداهشلا نع اعحر مث ءطولا دعب اهقلط هنأ نادهاشلا دهش يأ :ءطولا دعب ول

 (ييع) .اعحر مث هدبع قتعأ هنأ لحجر ىلع ادهش ول يأ :قتعلا يفو (نيع) .امهداهشب ال لوحدلاب
 ةميقلا انمض ءاعجر مث هدبع قتعأ هنأ لجر ىلع ادهش ول يأ [قتعلاب مكاحلا مكح اذإ هديسل] :ةميقلا انمض

 امهيلإ لوحتي ال قتعلا نأل ؛قتعلاب هيلع ادهش يذلل ءالولاو «ضوع ريغ نم دبعلا ةيلام هيلع افلتأ امهنأل ؛ىلوملل
 نامض فالخب كلملا فالتإ نامض هنأل ؛نيرسعم وأ نيرسوم نادهاشلا نوكي نأ نيب قرف الو «نامضلا اذهب

 ىوتفلا نأ رم دقو .هصقن ام انمض ريبدتلا يفو «هبحاص كلم داسف هنم مزل نإو هكلم الإ افلتي مل هنأل ؛قاتعإلا

 قضت ةف اسهم رل و تلا نم ىع لولا تام ولو: اق ناك ىلا ةف قضت ادم همر نأ
 هالومل ءالولاو ءلضفلاب نادهاشلا قدصتو ءامهيلإ هيلع ام يدؤي ىح قتعي الو ءاهلك هتميق نانمضي ةباتكلا يفو

 هل ناك بتاكملا عبتو دوهشلا نيمضت مدع ىلوملا راتحا نإو ,دوهشلا ىلع هتميق ىلوملا درو «هالومل داع زجع ولو

 ىلوملا تام نإف ءامهنيب ام نانمضيف ءاهعيب زاج ول دلو مأ ماقم ةنق موقت نأب اهتميق نانمضي داليتسالا يقو «كلذ
a Eاي ف معو ةلرولل اهتديف ايي  

 انمض ءامتداهش نع اعحر مث «لتاقلا لتقف ءهب يضقف ادمع انالف لتق هنأ لجر ىلع ادهش ول يأ :ةيدلا انمض

 يدلو اناك نأب ثاريملا نامرحي الو ءامهيلع ةرافك الو نينس ثالث يف امهام يف نوكت ةيدلا هذهو ءاندنع ةيدلا

 يأ "اصتقي ملو" :هلوقو .لاع سيل صاصقلا نأل ؛انمضي مل وفعلاب ادهش ولو «هناثري امهنإف «هيلع دوهشملا

 .هركملاك راصف «هلتقل اببست امهأل ؛ناصتقي :يعفاشلا لاقو «نادهاشلا

 لحو «صفقلا باب حتفو «قراسلا ةلالدك «ببسلا ىلإ ةبسنلا عطقي مكاحلاو يلولا نم يرايتخالا لعفلا نأ :انلو

 هلاوحأ لقأ نألو «هركملا فالخب «ءاجلإلا مدعل ؛امكح الو «ةرشابملا مدعل ؛ةقيقح لتقلا هنم دجوي ملف ءدبعلا ديق
 ءاج وأ امهعم يلولا عجر نإو «ةهبشلا عم بحي لاملا نأل ؛ةيدلا نود ام طقسي صاصقلاو «ةهبش نوكي نأ

 امنهيأو :نيدهاشلا نسخ ءاش نإو ءةيدلا عتجارلا لولا نص ءاش نإ رايخلاببلاطلا يولاق: ءايح هلتقب ةوهتملا

 نأ امهلف نيدهاشلا نّمض نإو «عحارلا يلولا نّمض نإ امهدنع اذكو «ةفينح يبأ دنع هبحاص ىلع عحجري ال نمض

 اونمض دوهشلا نأ :مامإللو ءامي امهقحل ام هيلع ناعحريف ءةداهشلا يف هل نالماع امهنأل ؛يلولا ىلع اعحري

 حري الف «فالتإلاب نمض هنإف «يلولاك هريغ ىلع هببسب نمض ام. عجري ال فلتملاو ءامكح هيلع دوهشملا مهفالتإل

 (حتف «ئيع) .أطخلا يف هيلع امهعوجر ىلع اوقفتاو



 ةداهشلا نع عوجرلا باب 4۷۸ ةداهشلا باتك

 عورفلا دهشن مل "ب لصألا کک ءاوئمض عرفلا دوهش حد كإو ر مو
 :مهوقب يأ

 عورفلا نمض , ص :عورفلاو لوصألا عجر ولو ؛"انطلغو مهادهشأ وأ وأ ءانتداهش ىلع

 اندهشأ :مهوقب وأ

 ,عوجرلاب يك ملا ع نيو ءاوطلخ را لوصألا »يدك عورفلا لوق لإ تفتلي الو فف
 مقداهش يف لوصألا لصأل ١ دوهش نيخيشلا دنع لوصألا نود

 لصألا دوهش ال" :هلوقو ءءاضقلا سلجم يف مهنم اهرودصل ؛مقداهش ىلإ فاضم فلتلا نأل :خلإ عجر نإو

 لطبيب الف ءبذكلاو قدصلل لمتحم ربخ وهو «داهشإلا وهو ًالصأ ببسلا اوركنأ مهنأل ؛"عورفلا دهشن ملب
 دوهش نمضي :دمحم لاقو ءطرش وهو «ليمحتلا مهراكنإل ؛ءاضقلا لبق كلذ اولاق اذإ ام فالخب «هب ءاضقلا

 راصف ءءاضقلا سلجم ىلإ مهداهش لقن يف لوصألا ماقم اوماق عورفلا نأل ؛انطلغو مهاندهشأ :مهلوقب لصألا

 ريغ يف ةداهش لوصألا نم دوحوملا نإ :ناخيشلاو دمحأ لاق «هب اوعجر مث ءاودهشف مهسفنأب اورضح مهأك

 لقن يف مهيانم نوبئان عورفلا نإ :لوقن الو «فالتإلا ببس نوكت ال هسلحب ريغ يف ةداهشلاو ءيضاقلا سلجب
 ىعدملا مهاعد اذإ ءادألا مهيلع ناك ةداهشلا ءادأ نع مهوعنم ول داهشإلا دعب مهنإف ءءاضقلا سلجم ىلإ مهتداهش

 ىلع بم فالخلاف ءاولمحت ام ىلع نودهشي مهنكلو «عنملا دعب كلذ ناك امل لوصألا نع نيبئان اوناك ولو «هيلع

 (حتف «ئييع) .كلامو يعفاشلا لاق هبو «ليمحت :امهدنعو «دمحم دنع ليكو تو ةبانإ ةداهشلا ىلع داهشإلا نأ

 (ييع) .ءاضقلا دعب مهمالك ىلإ تفتلي الو «ع ورفلا ةداهشب عقاو ءاضقلا نأل ؛انطلغ انأ لاحلاو يأ :انطلغو

 عورفلا نم يهو ؛يضاقلا سلجب يف ةدوحوملا ةداهشلاب لصح فالتإلا نأل ؛لوصألا نود يأ :عورفلا نمض

 امهو ءاعمتجا اذإ ببستملاو رشابملا نأ فرع دقو «هحو نم فلتلل نوببسم لوصألاو «هحو لك نم ةرشابم
 نمض ءاش نإ رايخلاب هيلع دوهشملا :دمحم دنعو «نيخيشلا دنع اذهو «رشابملا ىلع نامضلا ناك «نايدعتم

 ةداهشبو «مهداهش نياع يضاقلا نإ ثيح نم عورفلا ةداهشب عقو ءاضقلا نأل ؛ع ورفلا نّمض ءاش نإو لوصألا

 ,رختيف درفنلاك قيرف لك لعجي لب نيمضتلا يف امهنيب عمجي الو «مهنع نوبئان عورفلا نإ ثيح نم لوصألا
 (حتف «نييع) .مهلك نمضي :دمحأ نعو «نامضلا مهب صتحاف عورفلا ةداهشب عقو ءاضقلا نأ :امطو

 مفأل ؛ةمارغ مهمزلي الو مهوقب ضقتني ال مكحلا نم ىضم ام نأل ؛مهداهشب مكحلا دعب يأ :خإ تفتلي الو
 بذك :عورفلا لاق ءاوس ءاقلطم مهلوق لبقي ال هنأ دارملاو ءاوبذك ماب مهريغ ىلع اودهش امنإو ءاوعجري مل
 (نيكسم الم ,ئيع) .مهداهش يف اوطلغ :اولاق وأ «لوصألا

 دوهشك راصف «اريخ دوهشلا ىلع ىثأ هنأل ؛نمضي ال :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ةيكزتلا نع عوحرلاب :نمضو
 فالخب «ةلعلا ةلع نعم يف راصف «ةيكزتلاب الإ ام لمعي ال يضاقلا ذإ ؛ةداهشلل لامعإ هتيكزت نأ :هلو «ناصحإلا

 .مهانيكز كلذ عمو «ديبع مهنأ انملع وأ اندمعت :اولاق اذإ اميف فالخلاو ءضحم طرش هنأل ؛ناصحإلا دوهش

 (حتف ؛نييع) .ًاعامجإ نامض الف ءاهيف تأطخأ :يكرزملا لاق اذإ امأو



 ةداهشلا نع عوجرلا باب 4/84 ةداهشلا باتك

 .طرشلاو ناصحإلا دوهش ال انزلاو نيميلا دوهشو

 فل هيف طرشلاو ناصحإلا دوهش ال [(ندعم) .ةداهشلا نع عوحرلاب انزلا دوهش نمض يأ ] :خ! نيميلا دوهشو

 مث ءلوحدلا لبق طرشب قالطلا قيلعت وأ ,طرشب قتعلا قيلعتب ادهش امهنأ :طرشلاو نيميلا ةروصف «بترم ريغ رشنو

 عيمج عحر مث كلذب مكحف «قلعملا لزن دقو ءدحو قالطلا وأ قتعلا هيلع قلع يذلا طرشلا نأب نارحآ دهش

 نمل فاضي امنإ فلتلاو «ببسلا وه نيميلا نأل ؛قيلعتلا دوهش ىلع يأ ةصاخ نيميلا دوهش ىلع نامضلاف «دوهشلا

 .ضحملا طرشلا نود ببسلا تبثأ

 امنإ فلتلا ذإ ؛ةلعلا دوهش نيميلا دوهش :انلق ءاعيمج نيقيرفلا ةداهشب لصح فلتلا نأل ؛نيقيرفلا ىلع :رفز لاقو

 ال ءهتلع ىلإ فلتلا فيضأ طرشلا دوجو دنعف ءاعنام ناك طرشلاب قيلعتلاو «هوتبثأ نيذلا مهو قاتعإلاب لصح

 ءاوعجر مث ءنصحم هنأ نارخآ دهشيو ءانزلاب ةعبرأ دهشي نأ :ناصحإلا عم انزلا ةروصو «عناملا لاوز ىلإ

 لاقو «ةقيقح طرشب تسيلو ةمالع هنأل ؛ناصحإلا دوهش ىلع نامض الو «ةلع هنأل ؛انزلا دوهش ىلع نامضلاف

 .لاحب نونمضي ال مهنأ :حيحصلاو «خياشملا فلتخا مهدحو طرشلا دوهش عحر نإو ءًاضيأ مهيلع بجي :رفز
 هنأل ؛عاقيإلا يدهاش ىلع نامضلا ناك ءاوعحر مث عاقيإلاب نارحآ دهشو ضيوفتلاب نادهاش دهش اذإ اذكو

 ءيشلا دوجو هيلع فقوتي ام نييلوصألا دنع طرشلا نأ ملعا مث «ببس هنأل ؛ضيوفتلا يدهاش ىلع ال «ةلع

 :ةمالعلاو «ريثأت الب مكحلا ىلإ يضفملا وه ببسلاو مكحلا يف ةرثؤملا ةلعلاو «هيلإ ضفع الو مكحلا يف رثومب سيلو

 (حتف «ييع) .هيلع افقوتم دوحولا سيلو مكحلا ىلع لد ام



 ةلاكولا ماكحأ 50 ةلاكولا باتك

 ةلاكولا باتك
 اهماكحأ نايب يف يأ

 ل a فرصتلا يف هسفن ماقم ريغلا ةماقإ وهو «ليك وتلا حص
 مولعملا زئاخلا ةعيرشلا حالطصا يف ليكوتلا

 ضيوفت :ليكوتلاو «ىلاعت هللا ءامسأ يف ليكولا هنمو «ظفحلا :ةغل «حتفلاو رسكلاب يهو] :ةلاكولا باتك

 نم امهنم الك نأ :ةلاكولاو ةداهشلا نيب ةبسانملا [(ندعم) .هيلإ ضوف اع مئاقلا :ليكولاو «ريغلا ىلإ فرصتلا

 عبطلا ندم ناسنإلا نأل ؛ةلاكولاب تاداهشلا بقعأو «تالماعملا يف ةناعإلا ليبس ىلع ريغلا ىلع ةيالولا باب

 ءاضيأ ضواعتلا اهيف نوكي دقو «هنم ةلاكولاو «دضاعتلا نم تاداهشلاو «ضواعتو دضاعت ىلإ هشاعم يف جاتحي

 .ظفحلا نعم. يهو ءاهريحأت بسانف «درفملا نم بكر لاك تراصف

 ىلاعت هئامسأ يف امك لعاف نعم اليعف ليكولا نوكيف ءطقف ظفحلا كلمي هنأ يلا كتلكو :لاق اذإ :اولاق اذهلو

 انرومأ انضوف يأ انلكوت هللا ىلع :لاقي لكوتلا هنمو «ضيوفتلاو دامتعالا عم ىلع لدي بيكر تلا :ليقو «هانعم
 ادامتعا هيلإ ضوفيو رمألا هيلإ لكي لكوملا نأل ؛اليكو ليكولا يممو «ريغلا ىلإ فرصتلا ضيوفت ليكوتلاف «هيلإ
 (نيكسم «ةيانع).رمألا هيلإ لكوي هنأل ؛لوعفم عع. اليعف نوكيف هيلع
 هذه ْمكقروب ْمُكَدَحَأ اوثعباف# فهكلا باحصأ نع ةياكح ىلاعت لاق «عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب يأ :ليكو تلا حص

 ليكو تلاو «هتيحضأ ءارشب مازح نب ميكح ت لكو و «ةلاكولا قيرطب مهنم ثعبلا ناكو (۹٠:فهكلر ةَيِدَمْلا ىلإ
 «تافرصتلا عاونأ عيمج كلمي هنإف ءزئاح وهف ءيش نم تعنص ام :لوقي نأ وحن :لوألاو ءرهاظ صاخلاف ءصاخو ماع

 «ةيلاملا تافرصتلا عيمج يف اليكو ريصي ءيش لك يف كرمأ زئاج يليكو تنأ :لاق ول ىح تالماعملا صتخي هنكل

 هيلعو «قاتعإلاو تابحلا يف ال تاضواعملا يف ليكو هنأ ةفينح يبأ نعو «فقولاو قالطلاو قاتعإلا يف اوفلتخاو

 [؟١ ٤/۷ :قئارلا رحبلا] .ىوتفلا

 دارملاو «فرصتلا يف هل لحد الب ريغلا ىلإ مالكلا غيلبت هنإف «ةلاسرلا نع هب زرتحا :خلإ ريغلا ةماقإ وهو

 ءطقف ظفحلا وهو «ليكو لا تافرصت ندأ هب تبثي امولعم نكي مل اذإ فرصتلا نإ نح «مولعملا زئاحلا فرصتلاب

 ءهنم فرصتلا ةيالو ديفتسي ليكو لا نأل ؛"هكلمي نم" :هلوقو ءفرصتلا ركذي ملو "يلام. كتلكو" :لاق اذإ امك

 :ليقو «نونجملاو «لقعي ال يذلا يبصلا ليكوت حصي الف «فرصتلا ىلع هل ةيالو ال نمم هديفتسي نأ روصتي الف
 .ليكولا هكلمي امم. ًالصاح ليكوتلا نوكي نأ طرشلاف «ةفينح يبأ لوق ىلع امأو ءامهوق ىلع اذه

 ليكو تو «ريزنخلا ءارشب يمذلا ملسملا ليكوت هدنع زوجي يح طرشب سيلف «هيف فرصتلل اكلام لكوملا نوك امأف
 «ضراعب عنتما نإو فرصتلا لصأ ىلإ ًارظن فرصتلل اكلام نوكي نأ هب دارملا :ليقو «ديصلا عيبب لالحلا مرحلا

 دبعلاو روجحملا يبصلا نع زارتحا وه :ليقو «يهنلا ضراعب عنتمي امنإو «لصألا يف ملسملل زوجي رمخلا عيبو

 (حتف «نيع) .امهليكوت حصي ال كلذلو «هناكلع ال ائيش ايرتشا ول امهإف «روححملا



 ةلاكولا ماكحأ 4۸1 ةلاكولا باتك

 هدقعي ام لكب ًاروجحم دبع وأ ايبص ولو «دقعلا لقعي نم ليكولا ناك اذإ هكلمي نم
 ليكولا ناك ولو يأ

 OTE ا قوقحلا يف ةموصخ ابو سعب
 هتاذب ي

 (ييع) .امهنيب ةضرتعم ةلمج لإ "ريغلا ةماقإ وهو" :هلوقو «"حص" :هلوقب قلعتم ءفرصتلا يأ :هكلمب نمم

 (ندعم) .شحافلا نم ريسيلا نبغلا فرعيو «نمثلل بلاسو عيبملل بلاج ءارشلا نأ فرعي نأب :لقعي نمت
 نذإلاب امهفرصت ذفني نح «فرصتلل لهأ امهنم ًالك نأل ؛امهليكوت حصي يأ هلبق امب لصاو :لإ ًايبص ولو

 مزلتف ءديسلاو يبصلاب اررض امهيلإ قوقحلا عوحر يف نأل ؛امهيلإ عجرت الو ءامهلكوم ىلإ قوقحلا عجرت نكل

 رايخ هل ءروجحم دبعوأ روجحم يص هنأ ملع مث ؛عئابلا لاحب ملعي مل اذإ يرتشملا نأ :فسوي يبأ نعو «لكوملا

 قتعك راضلا امأ «ةبهلا لوبقك عفانلاب ليكوتلا هنم حصيف ءروجحم ريغ وهو لقعي يذلا يبصلا امأو «خسفلا

 ىلع فقوت الإو «ةراجتلا يف هل نذإ ناك نإ حص «عيبك ررضلاو عفنلا نيب ددرت امو «حصي الف «عربتو قالطو

 (حتف «سايلإ حرش) .هيلو ةزاحإ
 امو ليكوتلا زوجي ام اهب نيبتي ةطباض هذهو «هدقعي نأ زاج ءيش لكب ليكو تلا حص يأ :هسفنب هدقعي ام لكب

 ةلقل ؛هلام يف فرصتلا نع زجعي دق ناسنإلا ذإ ؛هنم ىدهأ هريغ نوكي دق هنأل ؛جايتحالا هانبم نإف ءزوحي ال

 .ايناف اخيش وأ اضيرم ناك ريغلا ىلإ فرصتلا ضيوفت ىلإ جاتحيف «هلام ةرثكو هلاغشأ ةرثكو ةيادهلا

 هسفنب هدقعي نأ دارملا :تلق «هیف لکو اميف لكوي نأ هل زوجي ال ثيح «ليكولا ليكوت هيلع دري :تلق نإف

 هوحنو رمخلا عيبم يمذلا ملسملا ليكوت زاوح دري :تلق نإف «تافرصتلا نم هريغ ةهج نم هدافتسا ام ال هسفنل

 اميف فرصتلل اكلام لكوملا نوك اطرش امهنأل ؛امهوق ىلع يشمب اذه :تلق «:ةحيحص ريغ هسفنب ةرشابملا نأ عم

 بيحأ دقو «هب لكو اميف فرصتلل اكلام لكوملا نوك طرتشي ال هنأل ؛ةفينح يبأ لوق ىلع ال «هريغ هب لكو

 قيرطب كلذ نأل ؛هريغ هب لكوي نأ هل زوجي ال هسفنب هدقعي نأ هل رجي مل دقع لك :لاق ول دري امنإ كلذ نأب

 هريغو دقعلا لمشيل ىلوأ ناكل "هرشابي ام لكب" :فنصملا لاق ولو «ءيش دري الف سكعلا قيرطب امأو «درطلا

 (ةيانع «حتف «ئيع) .هيف دقع ال امم امهوحنو ضبقلاو ةموصخلاب هلكو امك

 باوجلا وأ ةحيحصلا ىوعدلاب يأ «ةموصخلاب ليكو تلا حصو يأ «هيلع ىعدم وأ ايعدم ناك ءاوس] :ةموصخلابو

 هب نكي مل نإو «مصخلا ضري مل نإو ةموصخلاب ليكوتلا زوجي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذه [(ط «م) .حيرصلا

 ىلع قحتسم باوجلا نأ :هلو ؛هريغ ىلإ ضوف ءاش نإو هسفنب هرشاب ءاش نإف «هقح صلاح يف فرصت هنأل ؛رذع

 لاقو ءهاضر ريغب زوجي الف ةموصخلا يف توافتت سانلاو «هريغ ىلإ قحلا اذه لقن ليكو تلا يفو ءانيع هناسلب مصخلا
 = «مزال ريغ حيحص ةموصخلاب ليكوت هدنعف «موزللا يف فالخلا امنإو «زاوجلا يف فالح ال :"ةيادملا" بحاص
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 ةردخم وأ هرفسلل اين وأ < E وأ ف ا ولا نوكي نأ الإ

 E ELD EES EST EASES خا را دوقو دح يف الإ اهئافيتساو اهئافيإبو

 همكح مزلي :امهدنعو «ىليل يأ نبا لوق وهو «ليكولا ةموصخب باوحلاو ءروضحلا مصخلا مزلي ال ىح =
 ١٦۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .امهوق حيحصلا "ةياهنلا" ينو «هسفنب هباوجو هاوعدو هراضحإ يف هقح طقسيو

 ثيحب ًاضيرم لكوملا نوكي نأ الإ مصخلا ءاضر طرتشي :هريدقت ؛"مصخلا ءاضرب" :هلوق نم ءانثتسا :خلإ نأ الإ

 هنم ليكوتلا نوكي سانلا يديأ ىلع لمحلاو ةبادلا بوكر نكمأ ولو ءءاضقلا سلجج ىلإ يشملا ىلع ردقي ال
 :ليق ءرفسلا ديري الو لاتحي هنأب :لاق ولو ءرفسلل ا نوكي وأ ءرفسلا ةدم ابئاغ نوكي وأ هار ذاب مزال

 ةدع هيلع ناك نإف ءدحأ ىلع ىفخي ال رفاسي نم ةئيه نإف ؛هلاح ىلإ رظني لب هفلحي ال :ليقو «يضاقلا هفلحي

 رحب ملو «لاحرلا نم مراحن ا ريغ اهاري ال ىلا يهو «ةردخم ةأرما ةلكوملا نوكت وأ ءال الإو «ليكو تلا همزلي ءرفسلا

 ضيحلا راذعألا نمو «عامجإلاب مصخلا ءاضر الب ليكوتلا زوجي راذعألا هذه يفف «مكاحلا سلجم روضحب اهتداع

 .ريخأتلاب ىضري ال بلاطلا ناك اذإ ام. ديقم وهو «دجسملا يف مكحلا ناك اذإ اهيلع ىعدملا نم

 يضاقلا ريغ نم ناك اذإ سبحلا ًاضيأ راذعألا نمو ءضيحلاك سافنلاو ءاقلطم رذع وهف «ةبلاطلا ضيح امأو
 نم هنكمي ال ليكوتلا ءابإ يف تنعتلا مصخلا نم ملع اذإ يضاقلا نأ ىوتفلل اوراتخا نورحأتملاو «هيلإ اوعفارت يذلا

 لبقي ال ليكوتلا يف هبحاصل رارضإلا ىلإ دصقلا لكوملا نم ملع نإف «هاضر ريغب لكوملا نم ليكوتلا لبقيو «كلذ
 (حتف ؛ئيع) .يسحرسلا ةمئألا سمشلا رايتخا وهو «هبحاص ءاضرب الإ ليكو تلا هنم
 اهئافيتساب ليكو تلا حصو يأ :اهئافيتساو (ندعم ءط) .اهميلست يأ قوقحلا ءافيإب ليكوتلا حصو يأ :اهئافيإي
 قوقحلا ضبقب ليكوتلا حص يأ اهؤافيتساو :هلوق نم ءاششتسا] :دوقو دح يف الإ (نييع) .اهملست يأ قوقحلا

 نأل ؛"ليكوتلا حصو" :هلوق نم ال "اهئافيتساو" :هلوق نم ءانثتسا وه [(نيكسم «ئيع) .صاصقو دح يف الإ
 رهاظلا وه امع لودعلا هجوو «لكوملا باغ نإ امهؤافيتسا زوجي ال نكل «زئاح امهابثإب يأ امهئافيإب ليكوتلا
 ةلاكولاو «يناحلا سفن ميلستو «فذاقلا رهظ ميلست ءافيإلا نأ ءافيتسالاو ءافيإلا نم لك نم ءانثتسالا نوك نم

 نإ ءافيتسالا يقو «هقالطإ ىلع ءافيإلا يف نكل ءامهنم لك نم ءانثتسالا نأ :"ةياقنلا حرش" ينو «هيف روصتي ال
 .زوجي هنإف «هئافيتساب رمأ وأ ءارضاح ناك اذإ امأ ءسلجملا نع لكؤملا باغ

 اهضبق يأ اهئافيتساو اهتابثإو اهئادأ يأ اهئافيإب اذكو ء«ةموصخلاب قوقحلا عيمج يف ةزئاح ةلاكولا نأ :لصاحلاو

 امأو «باوجلا رضاح ًايكذ هنوكل ؛ةموصخلا يف ًاليقع لكو ًايلع نأ حص دق هنألف ؛ةموصخلاب امأ ءاهذخأو
 ةلاكولا نإف ءصاصقلاو دودحلا يف الإ .هب لكوي نأ زاجف «هسفنب اهرشابي نأ زاج هنألف ءاهئافيتساو اهئافيإب

 - ؛ريغلا ماقم موقي نع. قوتسي الف «قافتالاب تاهبشلاب ئردنت دودحلا نأل ؛زوحي ال لكوملا ةبيغ عم اهئافيتساب
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 حلصلاو ةراجإلاو عيبلاك هسفن ىلإ ليك ولا هفيضي امف ag «لكؤملا باغ نإ

 N ل يملا ميلستك ًاروجحم نكي مل نإ لیکو لاب اخت رارقإ نع
 قر وأ رغصب هيلع ليكولا لكوملا نود أدتبمل اربح

 عم ءاسنلا ةداهشو «ةداهشلا ىلع ةداهشلاو «يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك يف امك ةهبش برض نم كلذ يف امل -

 ؛لكو ملا رضح اذإ ام فالخب «هيلإ بودنم وفعلا نإف «تباث وفعلا لامتحا لكوملا ةبيغ ةروص يف نأل ؛لاحرلا

 «ةبوقع هنأ :انلو ءدبعلا قح هنأل ؛لكوملا ةبيغ لاح يف صاصقلا قوتسي :يعفاشلا لاقو «لامتحالا اذه ءافتنال

 ليكو تلا زوجيو «هيلإ بودنم وفعلا ذإ ؛رهاظلا وه لب «لكو ملا ةبيغ لاح يف ةتباث وفعلا ةهبشو «ةهبشلاب طقسف

 .اهءافيتسا لكومللف «قحلا تبئو تميقأ اذإف «ةنيبلا ةماقإب ةقرسلاو فذقلا دحو صاصقلا تابثإب

 بناح نم باوجلاب ليكوتلا فالخلا اذه ىلعو «اهئافيتساب زوجي ال امك ًاضيأ اهتابثإب زوجي ال :فسوي وبأ لاقو
 :فسوي, وبا لاقو: نوع ةف ربا لاق نع ياوكاب الجر ضاصتلاو هلا هيلع نم لك ر اذا قا هيله نم

 نأ ىفخي الو «هب رمألا مدع ةهبش هيف نأل ؛هيلع لبقي ال ليكولا رارقإ نأ ريغ ءبرطضم دمحم لوقو ءزوحي ال
 (ةيانع «حتف ؛يئيع) .ريزعتلا تابثإب ليكوتلا ةحصب رعشي «دوقلاو دحلا ىلع ءانثتسالا رصق
 ءيشلا يف ةنئاكلا يأ :هفيضي (نيع) .هيلإ بدنلل «تباث وفعلا لامتحاو «ةهبشلاب ناءردني امهنأل :لكوملا باغ

 عبت قوقحلا نل ؛دمحأو كلام لاق هبو «لكوملاب قلعتت يعفاشلا دنعو :ليكولاب قلعتت (يع) .خلإ هفيضي يذلا

 ليكولا نأ :انلو «حاكنلاب ليكولاو لوسرلاك راصف ءاهيف الصأ نوكي الف «هيف لصأب سيل ليكولاو «مكحلل
 يف ابئان لعج امنإو «ئيغتسا امل معز امك اريفس ناك ولو «لكوملا ىلإ هتفاضإ نع هئانغتسا ليلدب دقعلا يف لصأ

 ليكولا ىلإ عجري مل ولف ءهيلإ قحلا عوجر دمتعا رخآلا دقاعلا نألو ؛لكوملا دوصقم لطبي ال يك ؛ةرورضلل مكحلا
 ؛لوسرلا فالخب «هنم نمشلا ءافيتساو هتبلاطم ىلع ردقي ال نم وأ ءاسلفم لكوملا نوك ريدقت ىلع رحآلا ررضتل
 ررض الف «هيلإ دقعلا دانسإو لكوملا ركذ نم هيف دبال هنأل ؛حاكنلا فالخبو «هلسرم ىلإ دقعلا فيضي هنإف

 ۱٠٦۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .دئنيح

 لكو لاب امهيدقع يف قوقحلا قلعتي ةلاكولا قيرطب ادقع اذإ امهنإف ؛ًايبص وأ روجحلا ناك ًادبع :اروجحم نكي مل نإ

 يف امك ءدبعلا ىلوم قحلو ؛هتيلهأ روصقل ؛ةدهعلا مازتلا روجحملا نم حصي ال ذإ ؛امهعم دقاعلا نع ررضلل ًاعفد

 رهاظو «ةدهعلا اهمزلتو «قوقحلا اممهب قلعتت امه نوذأملا دبعلاو يبصلا نأ ىلإ ريشي اذهو «هنيمأو يضاقلاو لوسرلا

 ءاوس «هيلع ةدهعلاف عيبلاب اليكو نوكي نأ نيب "ةريحذلا" يف لصفو ءاقلطم نوذأملا ىلع ةدهعلا نأ فنصملا مالك

 نعم يف هنأل ؛لكوملا ىلع وهف لجؤم نمشب ناك نإف «ءارشلاب اليكو نوكي نأ نيبو ءلجؤم وأ لاح نمشب عاب

 يلا قوقحلل لاثم :ميلستك (حتف ءئيع) .نمث نامض هنوكل ؛ليكولا ىلع وهف لاح نمثب ناك نإو «ةلافكلا

 (ييع) .اعئاب ناك اذإ ليكولا ىلع بحي عيبملا ميلست نإف «هسفن ىلإ هفيضي اميف ليكو لاب قلعتي
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 فرو

ETر تبثي كلملاو بيعلا يف ةموصخلا ةاقحتسألا دنع لا ا: ق  atعوحرلاو نمثل  aeموو  

 هنبا وأ هيبأ لثم يک ولل ال 0 لكوملا ىلإ هفيضي اميفو «هئارشب ليكولا بيرق قتعي ال ىّتح ئادتبا لكوملل

 ناك اذإ عئابلا ىلع عوحر يأ ] :قاقحتسالا دنع (ييع) .ايرتشم ليكو لا ناك اذإ عيبملا ضبق يأ :هضبق

 نإف «عيبملا قحتسا مث «نمثلا ضبقو ًاعئاب ليكو لا ناك اذإ ام :ىلوألا :نيتلأسملل لماش [(نيع) .ايرتشم ليكولا

 «هلكوم ىلع عحري وهو ؛لكوملا ىلإ هملس وأ «هدي يف ايقاب نمثلا ناك ءاوس «ليكو لا ىلع نمشلاب عجري يرتشملا
 (حتف «ٰييع) .هلكوم نود عئابلا ىلع نمثلاب عحري هنإف «هدي نم عيبملا قحتساف ءايرتشم ناك اذإ ام :ةيناثلا

 (ييع) .عئابلا نم ءارشلاب ليكو لا ةموصح يأ :ةموصخلاو

 «هعباوت اذكف «لك و لاب قلعتي مكحلاو «فرصتلا مكحل ةعبات قوقحلا نإ :يعفاشلا لاق امع باوج :لكوملل تبثي

 كلملا تبثي نأ ةفالخلا ئعمو «هنع ةفالخلا ليبس ىلع ليكولا دقعي نكلو «لكو ملل عقي كلملا نأ :باوجلا ريرقتو
 قيقحتو «قباسلا ليكو تلاب كلملا توبث يف هماقم ًامئاق ناكف «ليكو لل همكح ابجوم دقعنا ببسلاو ؛ءادتبا لكوملل

 هجوب ولو امهلامعإو ؛لكوملا نع ةباين هلوصح ةهجو «هترابعب هلوصح ةهج :نيتهج ليكولا فرصتل نأ :ةلأسملا

 لطب هتيلهأو هترابعب امهوصحل ؛سايقلا ىضتقم وه ام ىلع ليكولل قوقحلاو كلملا انتبثأ ولف ءامهدحأ لامهإ نم ىلوأ
 .ليكوتلا نم ضرغلا هنأل ؛لكوملل كلملا انتبثأف «هترابع لطب لكوملل امهانتبثأ ولو «ليكو تلا
 ببسلا هل دقعنا نم ريغب مكحلا تبثي نأ زوجيو «ليكولل قوقحلا نيعتف "ءادتبا" :هلوقب فنصملا راشأ هيلإو

 ردقم لاؤس نع باوحو «ببسلا كلذب كلملا يق هماقم موقي هالوم نإف «داطصيو «ةقدصلاو ردم ليكي ديلا

 نأل ؛ةلاكولاب هارتشا اذإ هبيرق قتعي نأ يغبني «ليكولا ىلإ ةعحار لعفلا اذه يف قوقحلا تناك اذإ :هريدقت ا

 نأ يعم هنع ةفالخ رمألا ءادتبا يف يأ "ءادتبا لكوملل تبثي كلملاو" :هلوقب هنع باحأف «قاتعإ بيرقلا ءارش

 بهتي دبعلاك هيف ًالصأ نوكي نأ ريغ نم هل عقيف ءلكوملا هفلخي مكحلا قح يف نكل «دقعلا قح يف لصأ ليكولا
 ةفالحن ًاليكو هارتشا اميف كلملا تبثي ثي لكوملا اذكف ءهنع ةفالح ءادتبا هل كلملا تبثي ىلوملا نأ امكف «داطصي وأ

 (ٰييع) .ةلاكولاب هتجوز ىرتشا اذإ هحاكن دسفي ال اذكو :هئارشب (ةيانعو ءئيع) .هنع

 ىلإ هتفاضإ نع ئغتسي ال نعي [(ييع ء«ط) .هفيضي يذلا دقعلا يف قوقحلاو يأ ] :لكوملا ىلإ هفيضي اميفو
 «لام ىلع قتعلا اذكو "حاكنلاك" :هلوقو «لوسرلاك ريصيف «هل دقعلا ناك هسفن ىلإ هفاضأ ول يح هلكوم

 «ضبقلاب ليكوتلاو ةبراضملاو ةكرشلاو ضارقإلاو نهرلاو عاديإلاو ةراعإلاو قدصتلاو ةبهلاو ةباتكلاو
 هنأل ؛هب ديق "راكنإ نعو" :هلوقو «ليكولل ناك الإو ءلكوملل ناك لكوملا ىلإ هفاضأ نإف «ضارقتسالاب ليكولا

 ءادف وهف راكنإ نع ناك اذإو «عيبلا يق امك ليكو لا ىلإ قوقحلا عجرتف «عيبلاك نوكي رارقإ نع حلصلا ناك اذإ

 (ةيانع «حتف) .قوقحلا هيلإ عجرت الف ءضحم ريفس ليكولاف «هيلع ىعدملا قح يف نوح



 ةلاكولا ماكحأ 4A0 ةلاك ولا باتك

 بلاطي الف «لک ومل اب قلعتي راكنإ نعو «دمع مد نع حلصلاو علخلاو حاکنلاک
 راكنإ نع حلصلاو يأ

 هيلا و ؛نمثلا نع لكوملا عنم يرتشمللو يحج اهليكوو «رهم اب هليكو
 جوزلا ليكو لیکو يأ

 ايناث ليكولا هبلاطي الو حض

 يرتشملا _ لكوملا ىلإ هعفد يأ

 اهليكوف [(ييع) .لكو لا ىلإ هتفاضإ نع ٍنيغتسي الف ضحم ريفس ءايشألا هذه يف ليكولا نأل] :لكوملاب قلعتي

 «جوزلا وأ هتبلاطم نيب ريختو ءاهرهم هنامض حصيو «لدبلا ضبق يلي ال علخلابو ءاهرهم ضبق يلي ال حاكنلاب
 ؛ىشالتيف «طاقسإ هنأل ؛ببسلا نع لصفلا لبقي ال اهيف مكحلا نأل ؛لكوملاب دوقعلا هذه يف قوقحلا تقلعت امنإو

 «عيبلا فالخب «ببسلاب مكحلا نرتقيل ؛اضحم اریفس ناكف «هریغل همكح فقوتيو ءصخش نم هرودص روصتي الف

 (حتف ءئيع) .رايخب عيبلا يف امك لصفلا لبقي همكح نإف
 (ييع) .لكوملا نم اهجوز يلا ةأرملا ميلستب يأ :اهميلستب (نييع) .لكوملاب تحوزت لا ةأرملا رهمب يأ :رهملاب

 عنمي نأ يرتشملل زوجي «يرتشملا نم عيبملا نمث لكوملا بلط مث «عيبلاب ليكو لا عاب اذإ يأ :لكوملا عنم يرتشمللو
 يرتشملا فلح ول اذهلو ءرم امك دقاعلاب قلعتت امنأل ترج و دنعلا نع يأ لك لاا ؛هيلإ هعفدي الو «هايإ نمثلا

 (حتف «نيع) .اتاح ناك ليكولل هيلع ءيش ال هنأ فلح ولو ءاراب ناك هيلع لكوملل ءيش ال هنأ ليكولا نم

 قحتسملا ىلإ نمثلا عفدب يرتشملا ةمذ ئرب هنأل ؛ايناث يرتشملا ليكولا بلاطي ال يأ :ايناث ليكولا هبلاطي الو

 عقت امهيلع نيد هل ناك ولو ءدقعلا درجمم ةصاقملا عقت لكوملا ىلع نيد يرتشملل ناك ول اذهلو «لكوملا وهو

 ليكولا نمضيو «هب ةصاقملا تعقو ءطقف ليكولا ىلع نيد هل ناك ولو «ليكولا نيد نود لكوملا نيدب ةصاقملا
 ىلإ نمثلا يرتشملا عفدو «ميتيلا لام عاب اذإ ام فالخب فسوي يبأل فالح لكوملا لامك هنيد ىضق هنأل ؛لکو ملل

 هيلإ عفدلا ناكف هلام ضبق هل سيل ميتيلا نأل ؛ايناث يصولل عفدلا هيلع بجي لب هتمذ أربت ال ثيح «يتيل

 دتعي الو «فرصلا لطبي ثيح «فرصلا لدب لكوملا ضبقو «فراص اذإ فرصلا يف ليكولا فالخبو اهيل

 ناقلعتي امهو لوبقلاو باجيإلا ةلزنم هيف ضبقلا ناكف «قارتفالا لبق ضبقلاب قلعت فرصلا زاوح نأل ؛هضبقب

 ١٦۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .دقاعب سيل لكوملاو ؛نيدقاعتملاب



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب 4۸٦ ةلاكولا باتك

 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب
0 

 رادو أ كيع دبع ءارشبو ءال وأ انن ىّ حص «لغب وأ سرف وأ يوره بوث ءارشب هرمأ
 راو رمألا يأ ءارشب هرمأ وأ يأ الجر لحجر رمأ ي أ

 O OO E نإو ال ةباد وأ بوث ءارشب ال الإو أنت
 ين كال او لإ ءارشب هرمأ ولو يأ a ي

 عيبلاب ةلاكولا وهو «ةحاح ّسمأو ًاعوقو رثكأ وه ام ةلاكولا باوبأ نم مدق :ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب
 ءارشلا نأل وأ «تابثإلا دعب ةلازإلاو «هتلازإ نع عيبلاو «كلملا تابثإ نع ئبني هنأل ؛ءارشلا نايب مدقو ءارشلاو

 نأل ؛نمثلا بلاج نم ىوقأ عيبملا بلاجو «نمثلا كلمل ابلاج ناك نإو ءهل بلاس عيبلاو «عيبملا يف كلملل بلاح

 ةراتو «دقنلا وهو «دوجوملاب نوكي ةراتف «مودعملاو دوحوملاب ققحتي ءارشلا نأل وأ «عيبملا عيبلا باب يف لصألا
 (حتف «ةيانع) .مودعملا عيب نع يهنلل ؛دوجوملاب ققحتي امنإ هنإف ؛عيبلا فالخب ةئيسنلا وهو مودعملاب نوكي

 (ندعم «نيع) .هن#د نامثع نمز تحتف ناسارخب ةنيدم تاره ىلإ بوسنم ءارلا حتفب :يوره

 وأ تمع نإ اأ ةلاكولا هذه يف لصألا :ال وأ انن ىم (نييع) .لكوملل ءارشلا عقي يح ليكوتلا يأ :حص

 يهو ةشحاف نإو «نمثلا نيبي مل نإو ءتحص سرفك ضحملا عونلا ةلاهج يهو «ةريسي ةلاهج تلهج وأ تملع
 يكرتك عونلا وأ نمثلا نيب نإف ءدبعك ةطسوتم نإو «نيبي مل وأ نمثلا نيب ءاوس «تلطب «ةبادك سنجلا ةلاهح
 اذه تفرع اذإو «هقوف مظتنم مسا تحت لحدي ام عونلاو ةرياغتم عاونأ هتحت لحدي ام سنجلاو ءال الإو «تحص

 «ةفصلا ةلاهج الإ قبب مل هنأل ؛ليكوتلا زاجو «رمألا حص لغب وأ سرف وأ يوره بوث ءارشب الحر لحر رمأ ولف
 .ةئاغتسا افوكل ؛ةعسوتلا ىلع اهانبم نأل ؛ةلاكو لا يف ةلمحتم ةفصلا ةلاهجو

 سنجلا نايبب هنأل ؛مسي مل وأ انه ىم كلذ يف ءاوسو «عوفدم وهو «جرحلا ضعب فصولا نايب طارتشا يقو
 ليكولا ىرتشا اذإ مث ءةلاكولا هذه حصت ال :دمحأ نع ةياورو يعفاشلا نم لوق ينو «ةداع امولعم نمشلا ريصي

 ليكولا فالخب «ليكو لا ىلع ذفن «شحاف نبغب هارتشا نإو «لكو لا ىلع ذفن «هيف سانلا نباغتي امم. وأ «هتميق لثع

 (حتف «ييع) دا ا ول

 نمثلا ركذ ريدقتب هنأل :ًانم ىمس نإ (ندعم «ط) .رضت ال ةريسيلا ةلاهجلا نأل ؛انمث مسي مل وأ يأ :ءارشبو

 نإو «حص يمور وأ يشبح دبعك عونلا نيب ولو ءال وأ اعون صصخي نمثلا ناك ءاوس ءامولعم عونلا ريصي
 «هاواتف يف امل افلاخم دبعلاك رادلا فنصملا لعجو «ىلوأ ناكل اعون نيب وأ انمث يم نإ :فنصملا لاق ولف ءانمث مسي م

 ؛حصي الف سنجلا ةلاهج هذه نأل ؛ًانمث ىم نإو ليكوتلا حصي ال يأ :ال (حتف ؛ئيع) .بوثلاك رادلا لعح ثيح
 هيف ناك نإف «مومعلا ىلع ةلالد رمألا يف نكي مل اذإ هلك هانركذ يذلا اذهو «هل ءارشلا عقو ليكولا ىرتشا اذإو

 = ‹رمآلا نع عقيو هب التم نوكي هل هارتشا ءيش يأف «ةلاك ولا تزاح تيأر ام يل عتبا :هلوقك هيلع ةلالد



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب A۷ ةلاكولا باتك
 ك ف

 «هدي يف عيبملا ماد ام بيعلاب دولا لیکو للو «هقیقدو ربلا ىلع عقي ماعط ءارشبو

 ی دك فز جفا لإ برب يآ د
 SG ADS عيبملا سبحو ‹«هرمأب الإ هدري ال رمالا ىلإ هملس ولف

 بيعلاب عيبملا ليكولا دري ال

 وأ كل رضح ءيش يأ وأ «تيأر ام وأ «تفش ام وأ «ءايشأ وأ «باود وأ «ًابايث فلأب يل رتشا :لاق ول اذكو =

 [١7١/؟ :قئاقحلا زمر] .رمآلا نع ءارشلا عقيو «هب الثتمم نوكي «قفني ام وأ دحوي ام

 امهريغ يرتشي نأ هل نوكي ال نح] :هقيقدو ربلا ىلع عقي (ئيع) .خلإ ءارشب الحر لحر رمأ ولو يأ :ماعط ءارشبو

 هبو هل مسا هنأل ؛موعطم لك لوانتي نأ سايقلاو ءرمآلا ىلع رجي مل الإو «هنمث عفد وأ هردق نيب نإ [(نييع) .ماعطلا نم
 محللاك لكألل أيهملا يعي «هلكأ نكمي ام ىلإ فرصني انفرع يف ماعطلا :رهنلا ءاور ام خياشم ضعب لاقو «ةثالثلا تلاق

 نإو «زبخلا ىلعف تلق نإو «ربلا ىلعف مهاردلا ترثك نإ :ليقو «ىوتفلا هيلعو :ديهشلا ردص لاقو «يوشملاو خوبطملا
 .ةعبس ىلإ ةعبرأ لثم طسولاو «ةثالث ىلإ امهرد هيلإ عفدي نأ لثم ةلقلاو «قيقدلا ىلعف نيرمألا نيب تناك

 نأب زبخلا ديري مهاردلا نم ريثكلاب هنأ داهتحالاب فرع اذإو «محللاو قرملاب خيبطلا :ةرهاقلا فرع يف ماعطلاو

 ؛ترثك وأ مهاردلا تلق لاح لكب زبخلا ىلع عقي ةميلولا ذختم يفو «زبخلا يرتشي نأ هل زاج ةميلو هدنع ناك

 اليكم هل يرتشي نأ هلكو هنأل ؛رمآلا ىلع زجي مل اماعط يل رتشا :لاقو ؛مهاردلا هيلإ عفدي مل اذإو ءلاحلا ةلالدل
 ىلع ردقي ال ليكو لا نإ ثيح نم سنجلا ةلاهجك تانوزوملاو تاليكملا يف ردقلا ةلاهجو «هرادقم هل نيبي ملو

 (حتف) ١۷١/۲[ :قئاقحلا زمر] .هل ىم اع. رمآلا دوصقم ليصحت
 «هتوم دعب هيصو وأ هثراولو ؛ليكولا ىلإ اهلكو ءدقعلا قوقح نم هنأل ؛لكوملا نذإ ريغب ولو :خإ بيعلاب درلا

 ءاش نإو هلبق ءاش نإ لكوملا مث ؛همزل بيعلاب ليكولا يضر ولو «عيبلاب ليكولا اذكو «لكو مللف انوكي مل نإف
 ناك ول هيلع درلا نأ ىلإ فنصملا راشأو «لكوملا لام نم كلهي كله ول ليكولا مزلي نأ لبقو «ليكولا مزل

 دري اروجحم ناك نإو «ةدهعلا موزل لهأ نم القاع ايح ليكولا ماد ام ابيع عيبملاب يرتشملا دجوف عيبلاب اليكو

 ؛ءيش امهمزلي ملا ليكولا هركنأو لكوملا هب رقأ ولف «بيعلاب ةموصخلا يف يبنجأ لكوملا نأ ىلإو ءلكوملا ىلع
 بيعلا مايقب عطقلل «ةدملا كلت يف هلثم ثدحي ال ابيع نوكي نأ الإ ءلكوملا ال ليكو لا مزلي هنإف ؛هسكع فالخب

 الإ هنم نكمتي الف ةيقيقحلا هدي لاطبإ هيف نألو «هيلإ ميلستلاب ةلاكولا مكح ىهتنا هنأل :هرمأب الإ .لكوملا دنع
 خسفي نأ هلف ؛لكوملا ىلإ هملسو نمثلا ضبقو هملسو ادساف عابف هعاتم عيبب هلكو ول هنأل ؛بيعلاب ديقو «هنذإب

 (حتف) .عرشلا قحل ؛هاضر ريغب لك ولا نم نمشلا درتسيو عيبلا
 نمشلا ناك اذإ اذهو «عئابلاك هنأل ؛نمشلا ءافيتسال لكوملا نع عيبملا سبح ليكولل ًاضيأ زوجيو يأ :عيبملا سبحو
 ناك عئابلا هلجأ مث نمت دقنب هارتشا اذإ ام فالخب ءاضيأ لكوملا قح يف لجأت لحوم نمشب هارتشا نإف ءلاح
 .ًالاح هب هبلاطي نأ ليكولل



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب 4A۸ ةلاكولا باتك

 طقسي مو «لكوملا لام نم كله «هسبح ق هدي ق كله ولف هلام نم هعفد نمفل
 ليكو لا دي يف يأ نه ءافيتسا لجأل يأ

E0 د ك فز س  
 ملسلاو فرصلا يف ليكولا ةقرافم ربتعيو «عيبملاك وهف هسبح دعب كله نإو ,نمثلا

 لكوملا نم عيبلا سبح  عيملا

 سيل :رفز لاقو ءاضيأ هنع هسبحي نأ هل نمثلا عفدي مل ول هنأل ؛يقافتا لب مزال ديقب سيل اذه :هعفد نمشل
 نم عئابلاك هنأ :انلو «ةثالثلا تلاق هبو «سبحلا طقسيف «هيلإ هملس هنأكف «هضبقک هضبق نأل ؛كلذ ليكو لل

 7١/7 ١[ :قئاقحلا زمر] .سبحلا قح هل تبثيف «لكوملا

 هدي نأل ؛هيلع ليكولا عجريف لكوملا نع يأ :نمشلا طقسي مو .لكوملا ديك ليكولا دي نأل :لكوملا لام
 (حتف) ١۷١/١[ :قئاقحلا زمر] .امكح هضبقب اضباق لكوملا ريصي سبحي مل اذإف هل لماع ليكولا ذإ ؛هديك
 ‹فصو هنأل ؛نمثلا نم ءيش طقسي مل هسيح دعب هدنع هنيع تبهذ ول هنأل ؛كالهاب ديق :كله نإو

 "عيبملاك وهف" :هلوقو «هكرت ءاش نإو «نمثلا عيمجي هذحأ ءاش نإ لكوملا ريخي نكل «ءيش اهلباقي ال فاصوألاو

 نمثلا طقسيف «نمثلا ءافيتسا لحأل هسبح ناكو «لكوملا نم عئابلا ةلزنمي ليكولا نأل ؛نيفرطلا دنع يأ
 وه فسوي يبأ دنعو ءيشب رخآلا ىلع امهدحأل عوجر الف «ترثك وأ هتميق تلق «نمثلاب كلهيف «هكالمب
 عم. وه اذهو هز اوم نكي مل نأ دعب ءافيتسالل سيلاب انومضم راض ةنأل ؛هكالهك هكالع يأ نعرلاك
 ليلدب ةيمكح ةلدابم امهنيب نأ :امهو هسبخي م وأ عئابلا هسبح «دقعلا سفنب نومضم هنإف ؛عيبملا فالخب ,نهرلا

 .عيبلا وهو «ةيقيقحلا ةلدابملاب اربتعم نوكيف «ماكحألا نم انركذ ام
 هل: ل هنأ ا ناك نإ يضيق ناطر ايلتس ناك "نإ هلع نا ف يوستلاا لديك وه ةر لاو
 رشع ةسمخ نمثلا ناك اذإ :هحيضوتو «ةثالثلا تلاق هبو «بصغلاك نوكيف يدعم نوكي سبحلاف «هدنع سبحلا

 ىلع ءانب فسوي يبأ دنع ةرشعلاب ةرشعلا ناصاقتيو «لكو ملا ىلع هتسمخب ليكو لا عحري ةرشع عيبملا ةميقو ءالثم
 ناك اذإو «بصغلا نامض ىلع ءانب رفز دنع هتميق عيمجب وأ «عيبملا لثك. ليكولا ىلع لكوملا عجريو «نهرلا نامض

 لوقي نم دنع ليكو لا دي يف ةنامأ ةسمخلاو «ةرشعلاب ةرشعلا ناصاقتي ءرشع ةسمخح عيبملا ةميقو «ةرشع نمثلا

 ءبصغلا نامضب لوقي نم دنع رشع ةسمخب وأ ءايلثم ناك نإ هلثمي ليكولا ىلع لكوملا عجريو «نهرلا نامضب
 ايلثم نكي مل نإو «نمشلاب ليكولا هبلاطيف «ليكولا ىلع هلثم, لكوملا عجري ءاوسلا ىلع ةميقلاو نمثلا ناك اذإو
 (حتف «ئيع) .ءيش هيلع بجي الف «هلك نمثلا طقسي عيبملا نامضب لوقي نم دنعو «ناصاقتي

 لكو اذإ يأ [(ئيع) .دقعلا لطب ضبقلا لبق هقراف نإو «دقعلا مت هضبق اذإف دقاعلا وه هنألإ :خإ ليكولا ةقرافم

 ليكوتلا زوجيف ءةسفنب لكوملا كلج دقع هنأل ؛زاج «لعقف :ًالثم ليكم يف ملسلا وأ فرصلا دقع دقعي ناب اصخش
 الجر هيلإ ملسم لكو ول امأ «مولعم رك يف ةدودعم مهارد ملسيل ًالجر لكوي نأ وهو «مالسإلا ملسلاب دارملاو «هب

 = «عيبم وهو «ليكو لا ةمذ يف هيف ملسملا ىقبي «لاملا سأر ضبق اذإ ليكولا نأل ؛هليكوت زوحي ال هنإف «نمثلا لوبقب



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب 4۸۹ ةلاك ولا باتك

 الطر نيرشع و «مهردب محل لاطرأ ةرشع ءارشب هلكو ولو «لكوملا لود

Ee 
 هلكو ولو «مهرد فصنب ةرشع هنم لك ولا مزل مهردب ةرشع هلثم عاب ام مهردب

 اطرأ ةرشع يأ محللا كلذ عيبلا اذه يف يأ 7 ةرشع يأ يذلا محللا نم يأ

 هم اة اق او ف هامان وام اوافق و واو و واو و وو نهم مه عه فاه مافو و هوو ووفق وهو و وفق هو واقاولاو ,هنيعب ءيش ءارشب

 «ليكو تلا لطب اذإو «نيعلا عيب يف امك هريغل نمثلا نوكي نأ طرشب هلام ناسنإلا عيبي نأ زوجي الو ءهنمث لاملا س ارو =

 كيلمتلا هجو ىلع رمآلا ىلإ هملس اذإو ءهل كولمم لاملا س ارو «هتمذ يف هيف ملسملا بجيف «هسفنل ًادقاع ليكو لا ناك

 .هلوبقل ليكوتلا حصي هنإف «فرصلا فالخب هيف ملسملا عفدب هيلإ ملسملا ليكوت زوجي !معن ق د

 دوحول ؛دقعلا لطب «ضبقلا لبق هبحاص ليكولا قراف ول نح «ليكو لا ةقرافم ربتعت نيدقعلا نيذه يف نأ :لصاحلاو

 .هيلع اروجحم ًادبع وأ ًايبص ولو ؛ليكولا وهو ؛دقاعلا ضبق دقعلاب قحتسملا ذإ ؛ضبق ريغ نم قارتفالا
 ,دقاعب سيل لكوملاو ءسلجملا يف نيدقاعتملا ءاقب ربتعملا نأل ؛ضبقلا لبق هتقرافم ربتعي ال نعي "لكو لا نود" :هلوقو

 نوكيف «لسرملا ىلإ لقتني لوسرلا مالكو «ضبقلا يف ال دقعلا يف تلصح ةلاسرلا نأل ؛امهيف لوسرلا اذكو

 (حتف ؛ئيع) .لوسرلا ضبق زوجي الف ءدقاعلا ضبق ريغ لوسرلا ضبق نوكيو «لسرملا وه دقاعلا
 (ندعم «نيع) .دقعلا لطبي ال ضبقلا لبق قراف ول بح «دقاعب سيل هنأل ؛ضبقلا لبق هتقرافم ربتعي ال يعي :لكوملا

 بوث ءارشب هلكو ولف ءاعامجإ لكوملا ىلع ءيش ذفني ال يميقلا يف هنأل ؛نوزوملاب ديق :لاطرأ ةرشع ءارشب
 نمث نأل ؛لكوملا مزلي ال «ةرشعب امهنم دحاو لك يواسي ام ةرشعب نييوره نيبوث هل ىرتشاف «ةرشعب يوره
 هئازجأ ىلع نمثلا مسقيف ءردقم نوزوم هنأل ؛محللا فالخب «زرخلاب الإ فرعي ال لوهجب امهنم دحاو لك
 لحدت اهنأل ؛رمآلل ةمزال لطر فصنو لاطرأ ةرشعك ةليلقلا نأل ؛ةريثكلا ةدايزلاب ديق "نيرشع ىرتشاف" :هلوقو

 .ةدايزلا لوصح ققحتي الف «نينزولا نيب

 ام لعف هنأل ؛مهردب نورشعلا همزلي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع يأ "مهرد فصنب ةرشع هنم لكوملا مزل" :هلوقو

 «ةرشع ءارشب هرمأ هنأ هلو «نيفلأب هعابف «فلأب هدبع عيبب هرمأ اذإ امك ةثالثلا تلاق هبو ءاريخ هدازو «هب رمأ

 هلثم عابي ام. ديقو «هكلم لدب هيف ةدايزلا نأل ؛هب ادهشتسا ام فالخب ءليكولا ىلع دئازلا ذفنيف «رثكأب هرمأي ملو

 دوجول ؛عامجإلاب ليكولا ىلع لكلا ذفن ءامهرد يواست ال هنم لاطرأ ةرشع تناك اذإ هنأل ؛مهردب ةرشع

 (يرهوحو حتف «ئيع) .رمآلا دوصقم لصحي ملف «لوزهم هارتشا امو «نيمسلا لوانتي رمألا نأل ؛ةفلاخملا
 همساب وأ ةراشإلاب هنييعت ناك ءاوس[(ييع) .الثم ةبادلا هذهو دبعلا اذه هل يرتشي نأ هلكو نأب] :خإ هنيعب ءيش

 نيعلا اذهل هئارش نم دحوي ام نأ مزتلا ةلاكولا لوبقب هنأل ؛هسفنل هيرتشي نأ ليكولل سيل هكلام ىلإ ةفاضإلاب وأ ملعلا

 - ؛لكوملل نوكي كلذب ظفلت وأ «هسفنل ءارشلاب يوني هارتشا ول لب «هسفنل هيرتشي نأ روصتي الف «لكو ملل وهف



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب 44٠ ةلاكولا باتك

 عقو «نمثلا نم ىّمس ام فالخب وأ ءدوقنلا ريغب هارتشا ولف هسا ها
 3-5 ليكولا يأ

 77 00 هلام هيرتشي در وأ لكوملل يوني نأ الإ لیکوال ءارشلاف ءنيع ريغب ناک نإو «ليكولل

 لااا ا ا
 ءلكو ملا ةرضحب هسفن لزعي نأ هل نأل ؛هل ىرتشملا ناك هسفنل هيرتشي هنأب ليكولا حرصو ءارضاح ناك ول نح

 جورزتي نأ هل زاج ثيح «ةنيعم ةأرما هجوزي نأ هلكو اذإ ام فالخب هل اريزعت هيف نأل ؛هملع ريغب كلذ هل سيلو

 ؛لكوملا ىلإ فاضم حاكن ةلاكولا تحت لحادلا نأل ؛هرمأ تحت لحاد ريغ ليكولا هب ىتأ يذلا حاكنلا نأل ؛امي

 ديقم ريغ قلطم ءارش اهيف لحادلا ءارشلاب ةلاكولا يفو «ةفلاخملا نمض يف لزعناف ء«هسفن ىلإ هتفاضإب افلاخم ناكف

 هردق وأ نمثلا سنج يف رمآلا مالك ىضتقم فلاخ ول معن ءافلاخم نوكي ال هب ىتأ ءيش لكف «دحأ ىلإ ةفاضإلاب

 هنأل ؛يناثلا نود لوألا لکو ملل ناك هل هارتشاف هنيعب ءيشلا كلذ هل يرتشي ناب رخآ لحر هلكو ولو ءافلاخم ناك

 ١۷۲/۲[ :قئاقحلا زمر] .هريغل ءارشلا كلمي ال نأ ىلوألاف «هسفنل ءارشلا كلمي مل اذإ

 (ييع «ط) .رمآلل وهف هسفنل هارتشا ولف ررغ هنأل :هسفنل هيرتشي ال

 وأ" :هلوقو «دوقنلاب ءارشلاب لكوملا هرمأ دقو [ناويحلاب وأ ضورعلاب هارتشا نأب] :خلإ دوقنلا ريغب هارتشا ولف
 «ةئام. ءارشلاب هلكو نأب ىمسملا نم لقأب هارتشا نإف ءىمسملا نم ديزأ ناك نإ "نمثلا نم هل ىمس ام فالخب

 ىرتشاو مهاردلاب هرمأ نأب سنجلا فلتحا اذإ هنأ ريغ «ريح ىلإ فالح هنأل ؛رمآلا ىلع ذفن «نيعستب هارتشاف

 عقو" :هلوقو «عيبلاب وأ ءارشلاب ًاليكو نوكي نأ نيب اذه يف قرف الو «ريخ ىلإ ولو ءًاقلطم ًافلاخم ريصي «ريناندلاب

 (حتف «ئيع) .ةفلاخملا نمض يف لزعنيو «هيلع دقعلا ذفنيف «نيتروصلا يف هرمأ فلاح هنأل ؛"ليكو لل

 تيون :ءارشلا تقو لوقي نأ الإ ليكولل وهف ءادبع ىرتشاف ءالثم هنيع ريغب دبع ءارشب هلكو اذإ يأ :خل! هنيع ريغب
 (ةيانع) ۲٠٠/١[ :قئاقحلا نييبت] .هليصفت قأيسو هوجو ىلع ةلأسملاو «لكو لا لام هيرتشي وأ لكوملل ءارشلا

 نم وأ هلام نم نمثلا دقن ءاوس «لكوملا لام ىلإ دقعلا فيضي نأ "هلام هيرتشيو" فنصملا لوق نم دارملا :هلاعب

 اهاون نإف «ةقلطم مهارد ىلإ فاضأ نإو «هل وهف «هسفن مهارد ىلإ دقعلا فاضأ ول هنأل ؛هب ديق امنإو «هريغ لام

 .هل وهف هسفنل اهاون نإو «یون امك وهف ءرمآلل
 لوألا ناك نإف «ةقلطم مهارد ىلإ وأ هسفن لام ىلإ وأ لكوملا لام ىلإ دقعلا فيضي نأ امإ ولخي ال هنأ :لصاحلاو

 ركنتسم هريغ مهارد ىلإ دقعلا ةفاضإب هسفنل ءارشلا ذإ ؛اعرش هل لحي ال ام ىلع ليكولا لاحل ًالمح «رمآلل ناك

 ؛ةداع سانلا هلعفي ام ىلع هلعفل ًالمح «رومأملل ناك يناثلا ناك نإو ءرمآلا مهاردل ًابصغ هنوكل ؛ًافرعو ًاعرش

 ءرمآلل وهف «رمآلل هئارش دنع اهاون نإف «هتين ىلإ عجريف ثلاثلا ناك نإو «مهاردلا بحاصل ءارشلا عوقوب اهنايرجل

 - لام نم دقنلا نم نوكيو «ليكو تلا ةلاح يف رمآلل لمعيو «هسفنل لمعي نأ هل نأل ؛هسفنلف «هسفنل اهاون نإو



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب 4۹۱ ةلاكولا باتك

 هيلإ عفد ناك نإو «رمآلل لوقلاف «كسفنل :رمآلا لاقو «رمآلل تيرتشا :لاق نإو
 ليكو لا ” لكوملا يأ لكوملاوهو 2 دبعلا اذه هب رومأملا يأ

 PR PE ءرمالا ركنأ م هعابف «نالفل اذه يوعب :لاق إو ,رومأمللف نمنثلا
 يرتشملا يأ هنم دبعلا عابف يأ ايم دبعلا يلحأل عب يأ _رحآل لحجر

 هل وهف هلام نم نمشلا دقن نإ نعي ءاعامجإ دقنلا مكحب ةينلا يف ابذاكت نإو «هسفنل هاون اذإ اميف ًايصاع لك و ملا -

 امك دقنلا مكحي :فسوي يبأ دنعف «ةينلا هرضحت مل هنأ ىلع اقداصت نإو «لكو ملل وهف «لكو لا لام نم دقن نإو

 (ةيانعو حتفو ييع).ليكو لل وه :دمحم دنعو «بذاكتلا يف

 (نيكسم «ييع) .رومأملا ىلإ نمثلا عفدي ملو كسفنل تيرتشا يأ :كسسفنل
 لوقلا نأ :دمحأ نع ةياورو يعفاشلل هجو يف الإ ليكولا ىلإ اعوفدم نمثلا نكي مل نإ يأ :رمآلل لوقلاف
 يف روكذملاو «هجوأ ةيئامث ىلع ةلأسملا هذهو ءاعامجإ يأ "رومأمللف «نمشلا هيلإ عفد ناك نإو" :هلوقو «رومأملل

 نأ امإ :نيهجو ىلع هجو لكو «هنيع ريغب وأ هنيعب دبع ءارشب ارومأم ليكولا نوكي نأ امإ هنأل ؛اهدحأ نعمل

 ليكولا ربخأ نيح يح دبعلا نوكي نأ امإ :اضيأ نيهجو ىلع هجو لكو «دوقنم ريغ وأ ًادوقنم نمثلا نوكي
 رومأملل لوقلاف «مئاق يح دبعلاو «هئارش نع ربخأ نإف «هنيعب دبع ءارشب ارومأم ناك نإف ءاتيم وأ ءارشلاب
 كلذ لثمي هسفنل هئارش كلمي ال هنيعب ءيش ءارشب ليكولا نأل ؛هيف ةممت الو هفانثتسا كلمي امع ربخأ هنأل ؛اعامجإ
 :دوقتم ريغ وأ نمفلا ناك ادوقيم ةهنييغ لاخ ىنا

 لوقلاف دوقنم ريغ نمشلا ناك نإف ءلكوملا هركنأف ءءارشلا دعب يدنع كله :لاقف ءربخأ نيح ًاتيم ناك نإو
 رمآلاو «نمثلاب عوجرلا هضرغو «هيف دقعلا ءاشنإل الحم سيل تيبلا نأل ؛هفانفتسا كلمي ال امع ربحأ هنأل ؛رمآلل

 هدي يف ةنامأ ناك نمشلا نأل ؛عامجإلاب هني عم رومأملل لوقلاف ادوقنم نمثلا ناك نإو «هلوق لوقلا ناكف «ركنم

 لاقف ءايح ناك نإف ,هنيع ريغب دبعلا ناك نإو هب رمأ يذلا هجو نم ةنامألا ةدهع نع جورخلا ىعدا دقو

 نكي مل نإو «رومأملل لوقلاف ءادوقنم نمثلا ناك نإف ؛ءكسفنل هتيرتشا لب ال :رمآلا لاقو «كل هتيرتشا :رومأملا
 [717١/؟ :قئاقحلا زمر] .رومأملل :الاقو ؛ةفينح يبأ دنع رمآلل لوقلاف ءادوقنم نمشلا

 لوقلاف ادوقنم نمثلا ناك نإو «رمآلل لوقلاف ًادوقنم نمثلا نكي مل نإف باتكلا ةلأسم يهو اتيم دبعلا ناك نإو

 يه ةيفالخلاو «قافولا ىلع يقاوبلاو «فالتحالا ىلع ةينامثلا نم دحاولا هجولا نأ :لصاحلاو «قافتالاب رومأملل

 نإ نمثلا نأ لئاسملا هذه ليصفت نم ملعو ءادوقنم نمثلا نكي ملو ايح هنيع ريغب هئارشب رومأملا دبعلا ناك ول ام

 نأب دقعلا ءاشنإ كلمي ال ليكولا ناك نإف رظني دوقنم ريغ ناك نإو ءروصلا عيمج يف رومأملل لوقلاف ادوقنم ناك
 «ةمهتلا عضوم ريغ يف ةفينح يبأ دنع اذكو امهدنعو «رومأملل لوقلاف ءاشنإلا كلمب ناك نإو ءرخآلل لوقلاف اتيم ناك

 نوكي نأ ركنأ ينعي :رمآلا ركنأ .عامجإلاب رومأملل لوقلاف يأ :رومأمللف (حتف) .رمآلل لوقلا ةمهتلا عضوم يفو
 (ييع «ط) .هترمأ انأ نالف لاقو كلذب هرمأ نالف



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب 4۹۲ ةلاك ولا باتك

 ا هرمأ نإو ءهيلإ يرتشملا هملسي نأ الإ هب هرمآ مل لوقي نأ الإ نالف هذخأ
 اصخش صخش يأ يرتشملا يأ يرتشملا نم دبعلا يأ

 2 و فلأب امهئارشبو «حص امهدحأ هل ىرتشاف ف ۾ و نينيع نيدبع
 نيدبعلا دحأ يأ هل رمآلل يأ رومأملا يأ رمآلا يأ

 اذإ يأ [(نيع) .عمسي الف ءاضقانتم راص ركنأ اذإف «هلكو هنأب هنم رارقإ "نالفل نيعب" :هلوق نأل] :نالف هذخأ

 يرتشملا ركنأ مث «هنم دبعلا عئابلا هعابف «هنع ةلاكو هل هيرتشأ ناف «نالف لحأل دبعلا اذه ٍئعب :رخآل لحجر لاق

 «هنع ةلاكولاب يرتشملا رارقإل ؛نالف دبعلا ذخأ «هترمأ انأ :نالف لاقو «ءكلذب نرمأ ناك ام :لاقو «نالف رمأ

 يأ "هب هرمآ مل لوقي نأ الإ" :هلوقو «نالفل يأ لكوملل دبعلا نوكيف «قحاللا راكنإلاب لطبي ال ءيشلاب رارقإلاو

 ىلع ذفنيف ءدرلاب دتري امم رارقإلاو «نالف درب دترا يرتشملا رارقإ نأل ؛دبعلا ذخأي نأ نالفل سيل ٍلئنيحف
 :هلوقب هسفن ىلإ عيبلا فاضأ هنأل ؛يلوضفلا ءارش نم اذه سيلو «فقوتي ال اذافن دحو اذإ ءارشلا نأل ؛يرتشملا

 .نالف نم كدبع عب :لوقي نأ :يلوضفلا ءارش ةروصو ؛"ينعب"
 يذلل 8 راص «هل ىرتشا يذلا هذحأو «هيلإ هملس نإف «نالفل اذه ئيعب :لئاقلا "يرتشملا هملسي نأ الإ" :هلوقو

 ىرتشا اذإ يلوضفلاك «يطاعتلاب ًايرتشم راص هنأل ؛نمثلا ميلست هيلع مزليف «نالف وهو «يرتشملا نم هذحأ
 دجوي مل نإو «يطاعتلاب عيبلا داقعنال ؛يفكي عيبلا هجو ىلع ميلستلا نأ ىلع ةلأسملا تلدو «هملس مث صحخشلا

 (حتف «ئيع) .ةيلاملا تاضواعملا باب يف ربتعملا وهو «يضارتلا دوجولو «فرعلل «نمثلا دقن

 درلاب دتري امث رارقإلاو «نالف درب دترا هرارقإ نأل ؛يرتشملل نوكي لب هذحأي ال ذئنيحف «ءارشلاب يأ :هب هرمآ م
 ؛لوألا ءانثتسالا نم ءانثتسا اذهو «ميلستلا نالفل نوكيف ءنالف ىلإ يأ :هيلإ يرتشملا (نييع) .يرتشملا ىلع ذفنيف

 (ط) .ليكوتلا لطب نينيعم ريغ ولف نينيعم يأ :نينيع (نييع) .تابثإ يفنلا نم ءانثتسالاو «يفنلا مكح هلو
 ليكوت هنأل ؛اعامجإ زوجي الف «هيف نباغتي ال امو ءاهيف سانلا نباغتي ةدايزب وأ هتميق ردقب يأ :هل ىرتشاف
 «ئجي ام ىلع رثكو لق امم عيبي هنإف «مامإلا دنع عيبلاب ليك ولا فالخب «شحافلا نبغلا لمتحي ال وهو «ءارشلاب

 ريغو «هقالطإ ىلع يرجيف «نيعمتجم وأ نيقرفتم امهئارش ديق نع قلطم ليكوتلا نأل ؛ءارشلا يأ "حص" :هلوقو

 ىلع ءارشلا اذه عقيو «ريسي نبغب وأ هتميق ردقب امهنم دحاو لك هل يرتشي نأ زوجيف «ردقم نمثب ديقم
 (حتف «ئيع) .هب رمأ ام. نايتإلا يف فلاخي مل هنأل ؛لكوملا

 قلطم ليكو تلا نأل ؛رمآلل ءارشلا يأ ] :خإ فلأب امهئارشبو (ئيع) .نينيعم نيدبع ءارشب هرمأ ولو يأ :حص
 امهدحأ ىرتشا نإ :ةفينح يبأ دنعف ءءاوس امهتميقو فلأب امهيرتشي نأ هرمأ ول يأ [(ييع) .ردقم نمثب ديقم ريغ
 ءةلالد نيفصن امهيلع مسقنتف ءءاوس امهتميقو «نيدبعلاب فلألا لباق هنأل ؛رمآلل عقيو ءزاح «لقأ وأ ةئام سمخب

 نت ن اع اوت اوف د ام س تكلا بة ررر هام سن او رف اوف

 - «ةريثك وأ تناك ةليلق رش ىلإ ةفلاخم ةدايزلاب ءارشلا نأل ؛لكوملا مزلي الف «حصي ال يأ "رثكألابو" :هلوقو



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب 4۹۳ ةلاكولا باتك

 يقابلا ديعلا فلألا فصن نم فلألا ضصنب نيدبعلا دحأ رمآلل رومأملا لبق يقب ام يقابلا يرتشي نأ الإ ءال رثكألابو حص لقأ وأ هفصنب امهدحأ ىرتشاف

 ,رومألا ىلع دقن نيع ريغ ولو ص ىرتصال لع + نبدا اذه ءارشبو «ةموصخلا
 مزلو ءا 3

 امهدحأ ىرتشا اذإ رمآلا مزلي ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا امصتخي نأ لبق فلألا ةيقبب يقابلا يرتشي نأ زوحي الف =
 هجو «ةفلاخملا توبثل ؛ماصتحالا لبق فلألا نم يقب ام يقابلا ىرتشاو «ةدايزلا تلق نإو ةئام سمح نم ديزأب

 نيدبعلا ليصحت وهو «هب حرصملا هضرغ لصح فلألا ةيقبب يقابلا ىرتشا اذإف «مئاق لوألا ءارش نأ :ناسحتسالا

 .ةلالدلا لطب «هب لمعلا نكمأو «حيرصلا ءاج اذإف «ةلالدلا قيرطب اتباث ناك ةيوستلاب ماسقنالاو «فلأب

 دبعلا هب يرتشي ام فلألا نم يقب دقو «هلثم يف سانلا نباغتي اب فلألا فصن نم رثكأب امهدحأ ىرتشا نإ :الاقو

 نوكي الف ء«هضرغ لصحي «هب رخآلا ءارش نكمي ام نمثلا نم يقب اذإف «نيدبعلا كلم هضرغ نأل ؛زئاج وهف «يقابلا
 نعت ضنا ناك رافق فارسا ةع ماسالا يفت ىلوننلا ىلع اههبأ كلل ةفاضأ هنآ لرل اقلاع
 ؛"فصنلا نم رثكألاب" :هلوقب ديقو ءاذه كلذكف «ةدايزلا زوجي ال كلذك ناك ولو «ةئام سمخب امهنم لك ءارش

 (ةيانع «حتف «ئيع) .ةثالثلل فالح حص «لقأ وأ ةئام سمخب امهدحأ ىرتشا اذإ هنأل

 هنويدم لحر رمأ ول يأ :حص ىرتشاف (يئيع) .الثم دبعلا يأ اذه ءارشب لحجر رمأ ولو يأ :اذه ءارشبو
 همزلو ءرمآلا ىلع حص «دبعلا اذه نويدملا ىرتشاف ءنيعم ًادبع ام يرتشي نأ القم رمآلل مهرد فلأ هيلع يذلا
 ضبق يف رمآلا نع ًاليكو نوكي عئابلا نأل ؛رمآلا ىلع تام «نويدملا دنع ضبقلا لبق دبعلا تام نإو «هضبق
 (ةيانع «حتف) .ةيتآلا ةلأسملا يف امك نيعم ريغ دبع ءارشب هلكو اذإ ام فالخب «هكلمتي مث «نيدلا

 ءارشب هرمأ ول يأ [(ييع) .هيلع فلألاو هلام نم تام رومأملا دنع تام ول ىح «رمآلا نود] :رومأملا ىلع ذفن
 ليكوتو نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا كلمت هيف نأل ؛رومأملا ىلع ذفن ادبع رومأملا ىرتشاف «نيعم ريغ دبع
 مزال وه :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «هل وهف رمآلا هضبق نإف «عئابلا الو عيبملا رمآلا نيعي ل ذإ ؛زوجي ال لوهخملا
 يذلا نيدلا ملسأ :نويدملل نئادلا لاق اذإ اذه ىلعو «نيعم ريغ وأ انيعم هئارشب رومأملا دبعلا ناك ءاوس «رمآلل

 هلصأو «هيلع ام فرصي نأب هرمأ ول اذكو ءامهل افالح «هدنع رجي مل ءانالف نيعي مل نإو ءزاج «نالف ىلإ كيلع يل
 .انيعتم عيبملا وأ عئابلا نكي ل اذإ ةفينح يبأ دنع حصي ال نيد ىلإ فيضأ اذإ ءارشلاب ليكوتلا نأ

 نيدب ًائيش ىرتشا ول اذهلو ءانيد وأ ناك انيع تاضواعملا يف نانيعتي ال نيدقنلا نأل ؛ناك ام فيك حصي :امهدنعو
 هب دييقتلاو قالطإلا راص نيعتي مل اذإف «هلثم هيلع بجيو ءارشلا لطبي ال نيد ال نأ اقداصت مث «عئابلا ىلع يرتشملل

 ءاهنم نيدلاب وأ اهنم نيعلاب اهديق ول اذهو «تالاكولا يف نيعتت دوقنلا نأ :ةفينح يبألو «نيدلا ريغ يف امك «ءاوس

 كلذو «نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا كيلمت اذه ناك اهيف تنيعت اذإف «ةلاكولا تلطب نيدلا طقسأ وأ «نيعلا كله مث

 - نيدب ىرتشا اذإ امك ءًالطاب ناكف «زوجي ال لوهحملا ليكوتو ‹هسفنل هضبقب مث .هل هضبقب هلكو اذ الإ زوحي ال



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب 4۹4 ةلاكولا باتك

 تاب را

 لاقف ا مسي ملو لذه ءارشبو رم ا ال لوقلاف «فلأب

 دبعلا نمث يأ رمآلا 9 یا مهرد فلأب اهتيرتشا يأ

 A ODDS ءافلاحت هفصنب :رمآلا لاقو «ه 00 هقدصو لأب ۾ رم 7 :رومأملا

 كيلع يلام طعأ :لاق اذإ امك «لطاب كلذو «هلبق ضبقلاب الإ كلمب ال ام فرصف ارمآ نوكي وأ يرتشملا ريغ ىلع =

Egهنأل ؛قدصتلاب هرمأ اذإ ام فالخبو .هكلمتي مث ضبقلاب هنع اليكو ريصي هنأل قبلا نيعانإ  

 عيبلا يف نيعتت ال دوقنلا نألف «هب ءارشلا دعب هيلع نيد ال نأب قداصتلا ةلأسم امأو «مولعم وهو ىلاعت هلل هلام قدصت

 نأ :"ةياهنلا" يفو ءاهيف نيعتت دوقنلا نإف ءةلاكولا فالخب نيدلا نالطبب عيبلا لطبي ال نيعتت مل اذإف ءانيعوأ ناك ًانيد

 (حتف) [74١/؟ :قئاقحلا زمر] .مهتماع دنع هدعب اذكو «عامجإلاب ضبقلا لبق ةلاكولا يف نيعتت ال دوقنلا

 (ط) .كلذك اهتميقو ةمألا ليكولا يأ :ىرتشاف (ندعم) .ليكولا ىلإ اهعفد مهرد فلأب يأ :عفد فلأب

 «ةمألا رومأملا يرتشاف «مهاردلا رومأملا ىلإ عفدو «مهرد فلأب ةمأ ءارشب الجر لجر رمأ اذإ يأ :رومأملل لوقلاف

 ةمألا تناك اذإ رومأملل لوقلاف «فلأب اهتيرتشا :رومأملا لاقو «ةئام سمخب اهتيرتشا :رمآلا لاقف ءاهنمث يف افلتحاو

 ءركني رومأملاو «ةئام سم نامض هيلع يعّدي رمآلاو «ةنامألا ةدهع نع جورخلا ىعّداو «هيف نيمأ هنأل ؛فلألا يواست

 هرمأ فلاح ليكولا نأل ؛رمآلل لوقلاو رمآلا مزلي ال «ةئام سمح يواست ةمألا تناك نإو ءركنملا لوق لوقلا ناكف

 (حتف «ْييع) .نمضيف ءافلأ يواسي ام لوانتي رمألاو «ةئام سمح يواست ةيراح ىرتشا ثيح «رش ىلإ

 لاقف ءافلتخاو «ةمأ يرتشاف «رومأملا ىلإ فلألا رمآلا عفدي مو «فلأب ةمأ ءارشب هلكو ول يأ :رمآللف عفدي مل نإو

 تناك اذإ اميف اذهو ءرومأملا ةمألا مزلتو رمآلل لوقلا نوكي ذعنيحف «فلأب :رومأملا لاقو ؛ةئام سمخب تيرتشا :رمآلا

 نالزني ليكولاو لكوملا نأل ؛نافلاحتي اممنأ هانعمف ءافلأ اهتميق تناك نإو «هرمأ فلاح هنأل ؛ةئام سمح ةمألا ةميق

 ءامكح امهنيب ىرج يذلا دقعلا خسفي مث «فلاحتلا هبجومو «نمثلا يف افلتحا دقو «يرتشملاو عئابلا ةلزنم

 ٠١١/۲[ :قئاقحلا زمر] .خسفلاب رمآلا كلم ضاقتنال «رومأملل ةيراجلا ملستو

 هبجومو «نمثلا يف فالتخالا عوقول] :افلاحت (نيع) .ةئام سمح وهو «فلألا فصنب هتيرتشا يأ :هفصنب
 لاقف افلتحاف هنمث رمآلا مسي ملو نيعم ءيش ءارشب هلكو اذإ يأ [(ط) .رومأملل ءارشلا مزلي افلاحت نإف «فلاحتلا

 رادقم يف افلتحا امهنأل ؛افلاحت ةئام سمخب هتيرتشا :رمآلا لاقو «كلذ ىلع عئابلا هقدصو فلأب هتيرتشا :رومأملا

 فالخلا نأل ؛انه نافلاحتي ال :ليقو «ىلوألا ةلأسملا يف امك «فلاحتلا ىلإ ريصملا بجوف «ةنيب امه سيلو «نمثلا

 «بئاغ وه ىلوألا ةلأسملا يفو «لاحلا يف دقعلا ءاشنإ ةلزنمب امهقداصت لعجيف ءرضاح وه ذإ ؛عئابلا قيدصتب عفتري

 = هنإ :"ةيادحلا" يف لاقو «حصألا وه :ناخح يضاق لاقو «رفعح وبأ هيقفلا لام فلاحتلا مدع ىلإو «فالخلا ربتعاف



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب 4۹0 ةلاكولا باتك

 ىلع هعابف .هسفنل هتيرتش ثنا :هديسل لاقف «عفدو لأب هدهس نم رمآلا سفن ءارشبو
 دبعلا سفنل ا

 .ةديسل فلألاو «يرتشملل دبعلاف .هتيرتشا :لاق إو ورو «قتع اذه
 ا نك ھال EA رومأملا يأ

 زمر] .حيحصلا وهو :"يفاكلا" يف لاقو ءرهظألا وهو :"ةياهنلا" يف لاقو لوألا ىلإ يديرتاملا روصنم وبأ لام =
 وهف «نمثلا قوتسا نإ هنأل ؛رمآلا قح يف عئابلا قيدصت ربتعي الو «رومأملا عيبملا مزلي افلاحت ولو ١75/7[ :قئاقحلا
 نم مهنم نأ :ءاهقفلا فالتخا لصاحو ءامهنيب هل لحدم الف «رمآلا نع ينحأ وهف «فوتسي مل نإو ءامهنع يبحأ

 دمحم صن امنإو ءرخآ عضوم يف هركذ ام ليلدب فلاحتلا هدارم :لاق نم مهنمو «فلاحتلا ىفنف «هرهاظ ىلإ رظن
 ناكف «فلاحتلا يف الإ يعدملا ىلع نيمي الو «يعدملا وه هنأل ؛نيميلا عم رومأملل لوقلا نأ :"ريغصلا عماجلا" يف

 (حتف) .اهنايب ىلإ جتحي ملف ءارهاظ هيلع نيميلاو «ركنم لكوملاو «دوصقملا وه
 (ندعم) .دبعلا سفنل هيرتشي نأ ىلع يأ :هعابف (ندعم) .هالوم نم هسفن يرتشي نأ دبع هرمأ ول يأ :ءارشبو
 «لدبب قاتعإلا لوبق هسفن دبعلا ءارشو «لام ىلع قاتعإ هسفن نم دبعلا سفن عيب نأل] :هديسل هؤالوو قتع
 همزليف ءاقتعم عئابلا راص «ليكولا هارتشا اذإف ؛نكمم ريغ ةقيقح اعيب هرابتعا نأل [(ييع«ط) .ًاريفس ليكو لا ناكو

 ١۷١/۲[ :قئاقحلا زمر] .هيلإ قوقحلا عجرت الف «هنع ربعمو ضحم ريفس لوبقلاب ليكو لاو «ءالولا
 لمعلا نكمأو «ةضواعملل ةقيقح ظفللا نأل ؛يرتشملل دبعلاف «"هسفنل" كلذ ىلع دزي مل يأ :هتيرتشا لاق نإو

 هل كلملا تبثي «ةضواعم ناك نإو «نيعتم هيف زاحملا نأل ؛هسفن دبعلا ءارش فالخب ءاهيلع ظفاحيف «نيبي مل اذإ ام

 كلمي ال هنيعب ءيش ءارشب ليكو لا نأ مدقت اميف ركذ دق :لوقي نأ لئاقلو .هدبع بسك هنأل ؛ىلوملل فلألاو

 نوكي هسفن ءارشب دبعلا ليكوت نأب هنع باجي نأ نكميو «يرتشملل دبعلا نوكي نأ زوجي الف «هسفنل هئارش

 ىتأو فلاح اذإ ليكولاو ءرخآ فرصت سنجب انايتإ نوكي هسفنل ليكولا ءارشف «ةقيقح قاتعإلا لوبقب اليكوت
 (حتف «ييع) .هيلع ذفن تافرصتلا نم رخآ سنج
 ىلإ هعفدو دبعلا دنع نم هذحأ يذلا] :هديسل فلألاو .ليكولا وهو هل اكلم ريصي يأ :يرتشملل دبعلاف
 «ىلوألا يف قاتعإلا دعب ىرخأ فلأ دبعلا ىلعو :هدعب لوقي نأ يغبني ناكو «نيتلأسملل عحار [(ئيع) .ىلوملا

 هنأ وهو «ىرحأ ةهجب هاّذأ ام ىلوملا قاقحتسال ؛امهيف ءادألا نالطبل ؛دبعلا نمث فلأ ةيناثلا يف يرتشملا ىلعو

 .قتعلا لبقو ءارشلا لبق هل اكولمم ناكف «هدبع بسك

 ءارشلا عقو اذإ امأ «ةيناثلا ةروصلا يف امك «يرتشملل ءارشلا عقو اذإ اميف رهاظ "هلثم فلأ يرتشملا ىلعو" :هلوقو

 لام ىلوألا فلألا نأل ؛بحي نأ يغبني :ناخ يضاق لاق ؟ىرحأ فلأ دبعلا ىلع بحي له «قتع يح هسفن دبعلل

 ىلوألا ةلأسملا ينو ءدبعلل كلام دقاع هنأل ؛ةيناثلا يف ليكولا ىلع فلألا موزلو ؛هكلم نع ًالدب حلصي الف «ىلوملا
 «ليكولا ىلع لاملاو «قتعي دبعلا نأ :"ريبكلا عماجلا" ةلاكو يق دمحم ركذو «ليكولا نود نيد دبعلا ىلع لاملا

 (حتف «ئيع) .ليكولا ىلع ال قتعلا دعب دبعلا ىلع ىرحألا فلألاب ةبلاطملاف ءلوألا حيحصلاو



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب 4۹٦ ةلاكولا باتك

 e لاقف 2 او نم را 0 نإو «هلغم فلأ يرتشملا ىلعو
 دبعلا مهرد فلأب رخآ لحجر دبع يأ لحر

 .قتع «نالفل لقي مل نإو ,رمآلل وهف «لعفف «نالفل يسفن عب

 (ط) .ريئاندف ريئاند ناك نإو «مهاردف مهارد ناك نإ هيلإ دبعلا هعفد يذلا فلألا لثم يأ دبعلل انمن :هلغم فلأ

 دقعلا فاضأ هنأل ؛رمآلل اكلم ناك دبعلا يأ ] :رمآلل وهف (نيع) .طرشلا اذه ىلع ىلوملا هعاب يأ :لعفف

 «هلكوم ىلإ دقعلا فيضي نأ امإ ولخي الف هالوم نم هسفن ءارشل ادبع لكو نم يأ [(نيع) .هل اكلم راصف رمآلل
 دبعلاو دقعلاف «كلذ ىلوملا لعفف ءاذكب نالفل يسفن نيعب :لاق نأب هلكوم ىلإ هفاضأ نإف «قلطأ وأ «هسفن ىلإ وأ

 هريغل امم رقأ ول نح «هالومل اههإف «هتيلام نع يبنحأ هنأل ؛هسفن ءارش يف هريغ نع ًاليكو حلصي دبعلا نأل ؛رمآلل
 .رح اك ةمزلم ةرابع هلو «حصي مل

 يبحأ ليكوتك وأ «ىلوملا لاومأ نم هريغل هليكوتك اهئارشب هليكوت ناكف «لام هنإ ثيح نم هيلع دري عيبلاو

 0 كلذ هل نكي مل «نمثلا ءافيتسال عيبلا دعب هسبحي نأ ىلوملا دارأ ول ىح «هديب هتيلام نأ الإ «هسفن ءارشب

 .رمآلل دقعلا عقيف ءالاثتما حلص رمآلا ىلإ دقعلا فاضأ اذإف «ةعيدولا يرتشي عدوملاك ءدقعلا درج. هسفنل اضباق

 وه عحريو «دقاعلا هنوكل ؛دبعلا ةمذ يق هنأب بيحأ ؟نمثلاب بلاطملا نمف لكوملا ىلإ دقعلا فاضأ اذإ :تلق نإف

 (ةيانع «حتف «ْييع) .رمآلا ىلع هب

 ىلإ الو «هسفن ىلإ هفضي مل نأب دقعلا قلطأو ءائيش هيلع دزي لو «يسفن يتعب :دبعلا لاق ول يأ :لقي مل نإو
 دبعلا ةمذ يف نوكي ًاضيأ انه نمثلاو «كشلاب ًالاثتما عقي الف «نيهحولا لمتحي قلطم دقعلا نأل ؛دبعلا قتع «نالف

 «هيلإ قوقحلا عحرت الف هيلع روجحم دبعلا :لاقي ال «قوقحلا هيلإ عجريف ءدقعلل رشابملا وه هنأل ؛رمآلا ةمذ نود
 لولا :نذزب: انردقم هرشاب يذلا دقعلاب ادهن ديد لاو لوقت ال

 :دبعلا لاق ول ىح «لوبقلاو باجيإلاب الإ دقعني الف «عيب هنأل ؛دبعلا لوبق نم دب الف ءرمآلل ءارشلا نا

 يفرط ىلوتي ال دحاولا نأ ىلع ءانب «تلبق :دبعلا لوقي ىح دقعلا متي ال «تعب :لاقف «نالف نم يسفن عب

 دبعلا لوبق ىلإ هيف جاتحي الو «تعب :ىلوملا لوقب ىفتكي «يل يسفن ينعب :لاق نأب دبعلل ءارشلا عقو نإو «عيبلا

 «حاكنلاك قتعلا يف دقعلا يفرط ىلوتي دحاولا نأ ىلع ءانب ىلوملا هب دبتسيف «قاتعإ هنأل ؛يسفن عب :هلوق دعب

 (ةيانع «حتف («نييع) .عيبلا فاالخب

 (ييع) .لام ىلع اقاتعإ ناكف هسفن ىلإ ءارشلا فاضأ هنأل ؛دبعلا يأ :قتع



 ليكولا تافرصت 4۹۷ ةلاك ولا باتك

 RS ES كا هل هتداهش ر تق عنب قعر و و عيلان: کر

 ي

 ءارشلا وأ عيبلا نم عنملا نأ هرهاظ :دقعي ال (نيع) .اهريغو ةدسافلا تافرصتلا نم ليكولا فرصتي اميف :لصف

 فالخب «مامإلا نع نيتياور هيف نأل ؛كلذك سيلو «ةدحاو ةياور ةميقلا لثمع مامإلا دنع زوجي ال ركذ نم عم

 .ةدحاو ةياور مامإلا دنع زوجي ثيح «ةميقلا لثم. هل هتداهش لبقت ال نم عم دقع اذإ براضملا

 كيرش هنأل ؛هجو نم هسفنل فرصتملاك براضملا نأ :نيتياورلا ىدحإ ىلع براضملاو ليكولا نيب قرفلا هجو
 عب :لاق نأب قلطأ اذإ امأو ؛لكوملا هل قلطي مل اذإ اذه :اولاقو «ةميقلا لثك. عيبلا يف ةمهتلا هقحلت الف «حبرلا يف

 ءاوس ءاعيمج مهدنع هسفن نم ءارشلاو عيبلا ليكولل زوجي ال اذكو .ةميقلا لثك, مهل هعيب زوجي ذئنيحف ءتكش نم
 نم هكلمي ال نأ ىلوأف «هل هتداهش درت نم عم دقعلا كلمب مل اذإ هنأل ؛ليكولا وأ لكوملل ارش وأ اريخ ناك

 ءالؤه عم دقعلاف «هديبعو ءرخآلل نيجوزلا دحأو «دالولا ةبارق مب نيذلا مه ليكو لل هتداهش درت نمو «هسفن

 .ءارشلا يف لثملا نمث نع صقنو «عيبلا يف لثملا نمث ىلع داز اذإ الإ ةفينح يبأ دنع زوجي ال
 ؛ةمهت الو «قلطم ليكوتلا نأل ؛ةضوافمو ريغصلا هنباو هبتاكمو هدبع نم الإ ةميقلا لثك. مهنم هعيب زوجي :الاقو

 اذكو «ىلوملل دبعلا دي يف ام نأل ؛هسفن نم عيب هنأل ؛دبعلا فالخب ؛ةعطقنم عفانملاو «ةنيابتم مهنيب كالمألا ذإ

 دمحأ لاق هبو ءزوجي ال كلذو «هسفن عم ًادقاع راصف ءزجعلاب ةقيقح بلقنيو «بتاكملا بسك يف قح ىلوملل

 مدع ليلدب ةمهتلا عضوم اذهو «تالاك ولا نع ةانثتسم ةمهتلا عضاوم نأ :هلو هجو يف يعفاشلاو ,ةياور يف

 ةراعلا قالا a E a وف اهي ناكل a مهنيب عفانملا نألو ,ةداهشلا لوبق

 نيابتو «مداهش لبقي ال اذهلو «ةلصتم مهنيب عفانملا ذإ ؛ةمهتلا عضاوم هذه نأل ؛اهوحنو ملسلاو فرصلاو

 .رخآ هجو نم لاصتالا عنمب ال كالمألا

 نإو «فالح الب زوجي ةميقلا نم رثكأب ناك نإ هل هتداهش لبقت ال نمم عاب اذإ عيبلاب ليكو لا نأ :"ةياهنلا" يقو

 نإو هام ا «ةفينح يبأ دنع زوجي ال ريسي نبغب ناك نإو «عامجإلاب زوجي ال شحاف نبغب اهنم لقأب ناك

 ديقو ءزوجي :ةبراضملا ةياور يفو ءزوحي ال :عويبلاو ةلاكولا ةياور يق :ناتياور ةفينح يبأ نعف ةميقلا لثم ناك
 لیکو اذكو ءزاج نويدملا هدبعو هبتاكمو هنباو هيبأك لكوملل هتداهش درت نم عم دقع ول هنأل ؛"ال" :هلوقب

 (يعليزو حتفو ييع).هالوم نم عاب اذإ دبعلا
 .هكولممل ديسلاو «تاحورلاو ءاولفس نإو دالوألاو ءاولع نإو تادجلاو دادجألاو ناوبألا مهو :خلإ درت نم

 (نيكسم) .كيرشلل كيرشلاو «بتاكملاو



 ليكولا تافرصت ۹۸ ةلاكولا باتك

 هدايزو .ةميقلا لثع ةوارخ ديقيو . ةئيسنلاو ضرعلابو دكا وأ لق اع هعبل حصو
 ليكو لا ءارش يأ لحأ ىلإ نعي اضيأ هعيب حصو يأ قلطملا عيبلاب ليكولا

 211111111111311 «نيموقملا موقت تحت لخدي ام وهو ءاهيف نباغتي

 نم. لق اع هدي روع يع A نمث رادقع. ديقي ملو «قلطملا عيبلاب الجر لکو اذإ يأ :هعيب حصو
 كلذ كلمي ال هلكوم نأل ؛الصأ لقألاب عيبي نأ هل زوجي ال هنإف ؛فرصلاب ليكولا هيلع دري الو ءرثك وأ نمثلا

 زوجي «ريناندلاو مهاردلا نود عاتملاب ليكولا هعاب ول يعي :ةئيسنلاو ضرعلاب (حتف ءئيع) .هليكو اذكف «صنلاب
 ,ةراجتلل ناك اذإ ام ةفينح يبأ دنع ديقم وهو «ةئيسن هعيب زاوح يف قلطأو لجأ ىلإ هعاب ول اذكو ءاضيأ عيبلا

 ام. ديقمو «قفي هبو «دقنلاب عيبلا ىلع وهف «ام هعيبيل لحجر ىلإ الزغ تعفد اذإ ةأرملاك زوجي ال ةجاحلل ناك نإف
 «هلثم يف سانلا نباغتي ال ناصقنب هعيب زوجي ال :الاقو زوجي ال ةدملا لوط نإف «هيلإ سانلا عيبي لحأ ىلإ عاب اذإ

 ليكو تلا ديقي اذهو «فراعتملاب ديقتي ةلاكولا قلطم نأل ؛يعفاشلا لوق وهو «ريناندلا وأ مهاردلاب الإ زوجي الو

 .ةنسلا كلت نم ةحاحلا مايأب دمجلاو محفلاو ةيحضألا ءارشب

 لامتحال ؛مهتم ءارشلاب ليكولاو «ةمهتلا عضوم ريغ يف هقالطإ ىلع يرجيف «قلطم عيبلاب ليكوتلا نأ :مامإللو
 0 3 «هتي الف «عيبلا يف كلذ نكمي الو لك وم ا ىلإ اهبسن ةرساخ ةقفصلا ىأر املف ؛هسفنل هارتشا هنأ
 كلت يف فراعتم لحأب عاب نإ :هابحاص لاقو «مامإلا لوق نم حيحصلا ىلع ترصق وأ ةدملا تلاط اندنع

 كلذ ىلإ نمثلا كلذبو «ةعلسلا كلت عابت لحأ ىلإ عابف «ةراجتلل عيبلا ناك نإ فسوي يبأ دنع زوجي «ةعلسلا

 «ىوتفلا هيلعو «ةئيسنلاب عيبي نأ هل سيل نيدلا ءاضق وأ ةقفنلا ىلإ ةجاحلل عيبلاب ليكوتلا ناك نإو ءزاج لحألا

 (حتف «ييع) .ةئالثلا تلاق امهوقبو

 «ةميقلا لثك ًائيش ليكولا ءارش زوجي «نمشب دييقتلا نع قلطملا ءارشلاب ًالجر لكو اذإ يأ :خلإ هؤارش ديقيو
 ؛زوجي ال هنإف ءاهيف نباغتي ال ةدايزب هارتشا اذإ امع هب زرتحاو «ةدايزلا كلت يف سانلا نباغتي ةدايزب هؤارش زوجيو

 دارملاو «عامجإلاب ةميقلا لثم. دييقتلاو «هريغب هقحلأ هقفاوي مل املف «هسفنل هارتشا هلعلف «ةققحتم هيف ةمهتلا نأل

 سانلا نياغتي" :مهلوقو ؛هشحفل ًاضعب مهضعب عدي ال هانعمف "هيف سانلا نباغتي ال" :مهلوقو «عادخلا نباغتلاب
 (حتف) .هتلقل ؛اضعب مهضعب عدخي يأ "هيف

 تحت لحدي ام :ريسيلا نبغلا يأ [(ييع) .سانلا دوقع هنع ولخي ال يذلا ريسيلا نبغلا يأ ] :خلإ لخدي ام وهو

 «نيموقملا موقت تحت لحاد ةعبسلاو ةرشعلا نيب امف ةعبسب رخآو ةينامثب رخآو ةرشعب لدع هموق نأب نيموقملا موقت

 تاناويحلا يفو «ةميقلا رشع فصن ضورعلا يف شحافلا دح :ليقو «شحاف نبغ وهف مهعيوقت تحت لحدي ال امو
 «سانلا نيب فورعم ريغ هرعس ناك اذإ اذهو «ةميقلا رشع عبر مهاردلا يفو «ةميقلا سم راقعلا يفو «ةميقلا رشع

 ولو «لق نإو نبغلا هيف ىفعي ال «نبحلاو زوملاو محللاو زبخلاك افورعم ناك اذإ امأو «نيموقملا موقت ىلإ هيف جاتحيو

 (حتف) [۱۷۷/۲ :قئاقحلا زمر]. يفي هبو ادحاو اسلف ناك



 ليك ولا تافرصت ٤۹ ةلاكولا باتك

 در ولو «يقابلا رتشي مل ES وال

 رارقاب اذكو ءرمآلا ىلع هدر «لوكن وأ ةنّيبب بيعلاب عيبلاب ليكولا ىلع عيبملا يرتشلا
 بيعتي امه ديقم همدعو زاوحلا يف هيبحاصو مامإلا نيب فالخلا نأل ؛دبعلا عيب يف ةلأسملا عضو :هلكو ولو

 قلطم ظفللا نألإ ؛عيبلا يأ :حص (حتف «ْييع) . .اقافتا هفصن عيب زوجي ةكرشلاب بيعتي ال ءيش لكو «ةكر شلاب

 «ةكرشلا ررض هيف نأل ؛حصي ال :امهدنعو «ليكوتلا قالطإل ؛ةفينح يبا دنع يأ ا .اقرفتمو اعمتجم زوجيف

 نأل ؛امصتخي نأ لبق رخآلا فصنلا عيبي نأ الإ زوجي الف «قلطملا رمألا تحت لحدي الف ةميقلا هب صقنت بيع يهو

 يقابلا عيبب كلذ نيبتيو «قيرفتلا ىلإ جاتحيف «ةلمج هيرتشي نم دحي ال نأب لاثتمالا ىلإ ةليسو عقي دق فصنلا عيب
 (حتف «ئييع) .ةفينح وبأ هلاق ام سايقلاو «ناسحتسا وهو «ةثالثلا تلاق امهوقبو «هدعب

 فقوتي «دبعلا فصن ليكولا ىرتشاف ءادبع هل يرتشي نأب ءارشلا يف هلكو ول يأ :خلإ فقوتي ءارشلا يفو
 عيبلاب رمألا نألو «عيبلا نود ةمهتلا ققحتي ءارشلا يف نأ :ةفينح يبأل قرفلاو «يقابلا فصنلا رتشي مل ام هؤارش

 قرف الو «قالطإلا هيف ربتعي ملف «حصي ملف «ريغلا كلم فداص ءارشلاب رمألاو «هقالطإ هيف ربتعيف «هكلم فداصي

 عقي دق ضعبلا ءارش نأل ؛لكو ملا مزل امصتخي نأ لبق هيقاب ىرتشا نإف «هنيع ريغب وأ هنيعب دبع ءارشب ليكوتلا نيب

 E ىرتشا اذإف ءأاصقش ًاصقش هئارش ىلإ جاتحيف غان ورم نركب ةنار:لاقفالا لإ ةليضو

 (حتف ءيرهوح) .ليكولا مزل الإو «قافتالاب لكوملا ىلع ذفنيف «ةليسو هنأ نيبت «عيبلا رمآلا
 .دئازلا نسلاو ةدئازلا عبصإلاك ثدحي ال وأ ,حورجلاو حورقلاك ةدملا هذه يف هلثم ثدحي ناك ءاوس :بيعلاب

 .نيميلا نع ليكولا راكنإ يأ :لوكن وأ (ندعم «ئيع) .مدق بيعلا نأ ىلع ليكو لا ىلع يرتشملا اهماقأ :ةنيبب
 مدعل ؛رطضم ليكولا لوكنلا يفو ةقلطم ةجح ةنيبلا نأل ؛نيتروصلا يف لكوملا وهو :رمآلا ىلع هدر (ندعم)

 بيعلاو «لكوملا دي يف لصح بيعلا نأ ليكولا رقأ ول يأ :خل! رارقإب اذكو (ييع) .رمآلا مزليف عيبملا هتسرامم
 هؤاضق نكي ملف «عئابلا دي يف ناك بيعلا نأ ملعي يضاقلا نأل ؛رمآلا ىلع ليكولا هدر «هلثم ثدحي ال ام

 .لوكنلا وأ ةنيبلا ىلإ الو «رارقإلا ىلإ ادنتسم
 وأ ةنيب نم ةجح ريغب يضاقلا هدري نأ :همكحف ءدئازلا نسلاك اثداح نوكي ال نأ امإ ولخي ال بيعلا نأ :لصألاو

 دنع هنوكب هملعل ؛ثداحلا ريغلا لثم :همكحف «ةدملا كلت لثم يف هلثم ثدحي ال هنكل اثداح نوكي وأ ءرارقإ وأ لوكن

 ؛عيبلا خيرات فرعي ال نأب يضاقلا ىلع هبتشي دق لاحلا نأ :نعملا يف رارقإلا وأ لوكنلا وأ ةنيبلا طارتشا ليوأتو «عئابلا

 ةموصخلا هجوت يف ةجح مهوقو ءاسنلا وأ ءابطألا الإ هفرعي ال ابيع ناك وأ ‹«خيراتلا رهظيل ؛ةجحلا هذه ىلإ جاتحاف

 ءاهنم ءيش ىلإ جاتحي ال ءارهاظ بيعلا ناكو «عيبملا نياع يضاقلا ناك ول ىح ءدرلل ةجحلا ىلإ رقتفيف .درلا يف ال

 لوكتلا اذكو ءةلماك ةقلطم ةجح ةنيبلا نأل ؛لوكن وأ ةنيبب هدر ؛ةدملا كلت لثم يف هلثم ثدحي ابيع ناك نإو

 - ءلكو ملا ىلع ادر نوكي ليكولا ىلع يضاقلا در اذإ اهلك عضاوملا هذه يف مث .ليكولا ىلع دريف «هقح ف ةجح



 ليكولا تافرصت 0.۰ ةلاك ولا باتك

 3 «تقلطأ :رومأملا لاقو «دقنب كترمأ :لاقف «ةئيسنب عاب نإو «ثدحي ال اميف
 رمآلل يأ دقنب عيبلاب ي لحأ ىلإ يأ عيبلاب ليكولا يأ

 اليفك وأ ,عاضف «ءانهر نمشلاب ليكولا خا ولو «براضملل ةبراضملا يفو ءرمآلل
a 

 .نمضي مل ؛هيلع ىوتف
 نيتروصلا يف ليكولا يأ لاملا كله يأ

 = ةجح رارقإلا نأل ؛لكوملا ىلع ادر نوكي ال يضاقلا ءاضقب ليكولا رارقإب عونلا اذه يف هيلع هّدر ناك نإو

 هيلع هدريف «لكو لا مصاخي نأ هل نكل «هريغ ىلإ ىدعتي الف «توكسلا هنكمأ هنأل ؛هيلإ رطضم ريغ وهو «ةرصاق
 نأ هل ناك خسفلا ثيح نمف «ةرصاق ةجحلا نأ ريغ «يضاقلا ةيالو مومعل ؛خسف ءاضقلاب درلا نأل ؛هلوكنب وأ ةنيبب

 نم ءاضرب هرارقإب ليك ولا ىلع يرتشملا هدر نإو «هرارقإب يضاقلا در درجمم. همزلي ال روصقلا ثيح نمو «همصاخي

 اذإ ام فالخب ءلكوملا وهو «ثلاثلا قح يف ديدح عيب يهو «ةلاقإ هنأل ؛لكوملا ىلع هدري نأ هل سيلف ءءاضق ريغ

 تاضواعملا يف طرش وهو «يضارتلا مدعناف ءاهركم ناكف ءاضقب لصح درلا نأل ؛ضاق ءاضقب هرارقإب هيلع هدر

 (ةيانع «حتف ؛نييع) .لكلا قح يف ًاخسف لعجف «ةيلامل

 :لكوملا لاقف ءلحأ ىلإ ليكولا عاب ول يأ [(نيع) .دييقتلا ىلع ةلاكولا ئبم نأل ؛لكوملا وهو] :رمآلل لوقلاف
 هتهح نم دافتسي رمألا نأل ؛رمآلل لوقلاف «ءءيشب ديقت ملو رمألا تقلطأ :ليكولا لاقو «لاح نمشب عيبت نأ كترمأ

 لوقلاف لكوملا هنيع اميف افلتخا ولو" :فلؤملا لاق ولو «لام ىلع قتعلاو ةراجإلاو بتاكملاو حاكنلا يف مكحلا اذكو

 رمألا درج ال ءدقنلاب الإ هعبت ال :هل لوقي نأ ًادقن عيبلاب هليكو رمآلا رمأ نم دارملاو ءركذ ام لمشيل ؛ىلوأ ناكل "هل

 (حتف) .دقنلاب الإ هعبت ال فالخب ءزاج ةئيسنلاب عابف «دوقنلاب هعب :هل لاق ول هنأ نم قبس امل ؛دقنلاب عيبلاب

 لاقو «دقنلاب عيبلاب كترمأ :لاملا بر لاقف ءلالا برو براضملا فلتحا ول يأ :براضملل ةبراضملا يفو

 ,مومعلاو قالطإلا ةبراضملا يف لصألا نأل ؛براضملل لوقلاف «هيلع دزت مل و ءاقلطم عيبلاب يترمأ :براضملا
 نمل لوقلا ناكف ءابلاغ دقنلاب لصحي ال وهو «حبرلا اهنم دوصقملا نألو «عاضبإلاو عاديإلا كلمي هنأ ىرت الأ

 فالخبو ءلكوي الو عدوي ال هنأ ىرت الأ ءلصأب اهيف سيل مومعلاو قالطإلا نإف ؛ةلاكولا فالخب «لصألاب كسمت

 قالطإلا طوقسل ؛لاملا برل لوقلا نوكي ثيح «رحآ عون يف براضملاو «عون يف ةبراضملا لاملا بر ىعدا اذإ ام

 فالخب هدنع ناك لجأ يأ ىلإ وأ اهدنع فراعتم لجأ ىلإ وأ ادقن هيضتقي عيبلاب رمألا قلطم مث ءامهقافتاب

 :قئاقحلا زمر] .راجتلا نيب فراعتم لحأب ديقتي ثيح «ةبراضملا ١7/8/7[ (حتف)

 (ندعم) .ليكولا دي يف نهرلا عاض يأ :عاضف (ندعم) .نمثلا ببسب وأ نمثلا لدب يأ :نمشلاب
 دبع عيبب الجر لجر لكو ول يأ [(ندعم) .سلفم هنع لوفكملاو ليفكلا تام نأب ليفكلا يأ ] :هيلع ىوتف

 «ليكولا ىلع لالا كلهف ءاليفك هب ذأ وأ «ليكولا دي يف نهرلا عاضف ءانهر نمثلاب ذخأو «ليكولا هعابف -



 ليكولا تافرصت ٥۰۱ ةلاك ولا باتك

 دال
 RL E ةموصخ يف الإ هدحو نيليكو لا دحأ فرصتي الو

 هب قيثوت ةلافكلاو ءاهنم نمثلا ضبقو «قوقحلا يف ليصأ هنأل ؛هل ءافيتسالا قح نأل ؛ليكولا ىلع نامض الف =

 فالخب «هلدب ضبق اذإ اذكف «نمضي مل ليكولا دنع كلهو «نمثلا فوتسا ولو ءءافيتسالا بناحل ةقيثو ناقرالاو
 «ضبقلا نع هاه اذإ نح «ةباين فرصتي هنأل ؛زوجي ال هنإف ءاليفك وأ ًانهر نيدلاب ذحأ اذإ نيدلا ضبقب ليكولا
 ؛ةباين ال ةلاصأ نمثلا ضبقي عيبلاب ليكو لاو «نهرلا ذحأو ةلافكلا نود نيدلا ضبق يف هبانتسا دقو هيف حص

 .هرجح لك وملا كلمي ال اذهلو
 ىلع يه لب :ليقو ءأربي ال ليصألا نأل ؛ةلافكلا يف ققحتي ال ىوتلا نأل ؛ةلاوحلا انه ةلافكلاب دارملا :ليقو

 عفريو ءاليفك ليكو لا ذحأي نأ وه اهيف ىوتلا :ليقو «نيسلفم ليفكلاو ليصألا تومي نأ اهيف ىوتلاو ءاهتقيقح

 عوحرلا ىري الو «ةلافكلاب نيدلا نع ليصألا ةءارب نم هاري ام ىلع مكحيف «ليصألا ةءارب ىري مكاح ىلإ رمألا
 نم لوقو ا ليفكلا توم. هب مكحيو «بهذملا يكلام يضاقلا نوكي نأ :لثم 0 هتوم. ليصألا ىلع

 ىلع هب عجري لب ءًاسلفم هيلع لاتحما تومي ةلاوحلا يف ىوتي ال نيدلا نأل ؛ءيشب سيل ةلاوحلا ةلافكلاب دارملا :لاق

 (ةيانع «حتف ءئيع) .نيسلفم امهتومم. ىوتي امنإو «ليحا

 دحاو مالكب امهلكو اذإ اذهو «رحآلا نود هدارفناب هب الكو اميف فرصتي نأ امهدحأل سيل يأ :خلإ فرصتي الو
 درفتي نأ امهنم دحاو لكل ناك نيمالكب امهلكو اذإ امأو «هذه يأرما علخبو ءاذه يدبع عيبب امكتلكو :لاق نأب

 اذإ ام لمشو «هيلع اروجحم ايبص وأ ادبع رخآلاو ءالقاع اغلاب ارح امهدحأ ناك اذإ ام هقالطإ لشو «فرصتلا يف

 فقولا ىلع ةيلوتلاو ءاضقلاو ةبراضملاو ةياصولاو .هدحو فرصتي نأ رحآلل زجي مل «هلقع بهذ وأ ءامهدحأ تام

 دارفنالا فقاولل نإف «نالف عم هل لادبتسالا وأ رظنلا فقاولا طرش ةلأسم يف الإ دارفنالا امهدحأل سيلف «ةلاكو لاك

 (ةيانع ,حتف «نئيع).نالف نود

 دحأ فرصتي ال يأ [(ٰييع) .لئاسم ةسمخ يف هدحو اهدحأ فرصتي نأ زوجي هنأ الإ يأ ] :ةموصخ يف الإ

 ءروهمجلا دنع طرشب سيل اهيف امهملكت نإف ءةموصح يف الإ يأرلا ىلإ هيف جاتحي اميف هدارفنإب نيليكولا

 نودب امهدحأ يأرب ضري مل لكوملاو «يأرلا ىلإ جاتحم هنأل ؛امهملكت طرتشي :رفز لاقو ءامهدحأ ملكت زوحيو
 سلجم يف شحوتلاو شيوشتلاو فسعتلا ىلإ يدؤي ملكتلا يف امهعامتجا نأ :انلو «ةثالثلا تلاق هبو ءرخآلا

 يأرب امهدحأ رشابيف بوصألا وه ام طابنتساو ةموصخلا ميدقتل ؛ءاضقلا سلجم لبق هيلإ جاتحي يأرلاو ءءاضقلا

 طرشي هنآ نيام هل ى نيل و ءاضيأ دبع نوع ال رتل: يار قودي هدعا رشا ول قت خلا
 اقباس هنوك نمو هنم معألا وه ام ىلع لمحيف «مهتماع دنع طرشب سيل كلذ نأل ؛ةموصخلا دنع هيأر روضح

 (ةيانع) [79١/؟ :قئاقحلا زمر] .ةموصخلا ىلع



 ليكولا تافرصت o۲ ةلاكولا باتك

 REE ليکو لكوي الو «نید ءاضقو ةعيدو درو لدب الب قاتعو قالطو

 ؛ضوع ريغب امهديق امإو [(ييع) .ادرفنم امهدحأ فرصت زوج ًاضيأ قالط ينو يأ ] :لدب الب قاتعو قالطو
 ىلإ هيف جاتحي هنأل ؛هدحو امهدحأ دارفنإ زوجي ال ءلدبب قاتعلا وأ لدبب قالطلا يف نينثالل ليكوتلا ناك اذإ هنأل

 نوكي نأو «هاقتعأ وأ اهاقلط :لاق نأب نيزجنم انوكي نأ قاتعلاو قالطلاب دارملاو ١۷۹/١] :قئاقحلا زمر] .يأرلا

 «قالطلاب امهدحأ درفني ال ءامكيديأب اهرمأ :لاق وأ ءامتتش نإ اهاقلط :لاقو ءامهلكو ولف «نينيعم دبعلاو ةأرملا

 ىلإ جاتحي هنأل ؛امهعامتجا مزل «نيعم ريغ دبع قتعب وأ ءاهنيع ريغب ةدحاو قالطب امهلكو ول اذكو «قاتعلاب اذكو
 ةيشم دنع قاتعلاو قالطلا لزني الف ءامهتيشم. قيلعت هنأل ؛امتئش نإ هاقتعأ وأ اهاقلط :لاق اذإ ام فالخب «يأرلا

 نأ انهنخ ألا نيل چ ا ناك لل ذك وب ورع کف ا ومالا لحج و انك احا
 (حتف) .ءيش عقي ال «نيتقلط رحآلاو «ةقلط امهدحأ اهقلطف ثالث ًاعيمج اهاقلط :لاق ولو «هدحو اهقلطي
 (ئيع) .فرصتلاب دارفنالا امهدحأل زوجي اشیا قاتع يفو يأ :قاتعو

 ةيراعلا در اذكو «دارفنالا زوجي اضيأ هيف يأ ] :ةعيدو درو (ْييع) .اعيمج قاتعلاو قالطلا ىلإ عحري :لدب الب
 امهنم دحاو لكل سيل «ةعيدولا ضبقب نيلجر لكو اذإ هنأل ؛اهدرب ديق [(نييع ءط) .دسافلا عيبلاو بوصغملاو

 ن اش را ا دا لاا نذإ نبع نسق شأل لكلا اتاك راض ردك قون نفق ةو فلا ةه لأ

 قرف ال هنإف «ىلوأ ناكل "نيع درو" :فنصملا لاق ولو ءيش ضبقب دارفنالا ةلاح يف ًارومأم نكي ملف «نيدرفنم ال

 ؛يأرلا ىلإ هيف جاتحي ال هنأل ؛اهدر يف دارفنالا زوجي ثيح ءادساف عيبملاو بوصغملاو ةيراعلاو ةعيدولا در نيب

 (حتف «ييع) .دحاو ظفح نم ريخ نينثا ظفح نأل ؛احيحص ًاضرغ هيف لكوملل نأل ؛اهضبق فالخب

 لثم هنإف «نيدلا ءادأب امهدحأ درفني نأ زوجي «نئادلا ىلإ لكوملا نيد ايضقي نأب نيلحر لكو ول يأ :نيد ءاضقو

 وه ام هيف هجولاو «ةعيدولا ضبق مكح لثم همكح نإف «نيدلا ضبق فالخب «يأرلا ىلإ جاتحي ال ةعيدولا در

 نوكي «لكو لا نيد هسفن لاعب ىضق مث ؛هسفن ةجاح يف لكوملا لام فرص اذإ نيدلا ءاضقب ليكولاو ءاهيف هجولا
 ق يش .لکرلا نفد ءاضق يف اعر
 نذإ الب لكوي نأ ليكولل :دمحأ لاقو [(نييع «ط) .هيف لكو اميف لكو ي نأ هل سيل يأ ] :ليكو لكوي الو
 نود هيأرب يضر هنأل ؛"كيأرب لمعا" :لكوملا هل لاق وأ لكوملا نذإ هل نوكي نأ الإ كلذ هل سيل :اندنعو «لكوملا

 زوجي هنإف نمثلا هل ردق اذإ الإ ؛هب ليكو تلا نود فرصتلا هيلإ ضوفملا نألو «ضيوفتلا نودب هكلمب الف «هريغ يأر

 هترشابم نع ليكولا زجعي نأ الإ اضيأ نيهجولا نيذمي ليكوتلا هل سيل :كلامو يعفاشلا دنعو «هتبيغ يف هدقع
 نأ لوألل نوكي ال يح «لكوملا نع ًاليكو يناثلا ناك رحآ الحر ليكولا لكوو هيلإ لكوملا ضوف اذإف «هسفنب
 = «ةفيلخلا نذإب الإ هكلمي ال ثيح «يضاقلا فالختسا ريظن وهو «لكو لا توم. نالزعنيو «هتوم. لزعني الو «هلزعي



 ليكولا تافرصت o۴۳ ةلاكولا بانك

 ا أ «هترضحب 4 ١ نذإ الب نإف «"كيأرب ا هدا الإ

 0 00 ليكولا e ليك ولا و د ل وأ ا

 أ «ةملسملا ةرحلا هتريغص رفاك وأ بتاكم وأ دبع جوز نإو حص ءزاحأف «يبحأ
 يبرح وأ يمن بتاکم 0 يبنحألا عيب لوألا ليكولا

 .زج م :ئرتشا وأ 5
 اهامي اهل ةملسملا ةريغصلل يأ

 ةفيلخلا توم نالزعني ال نكل ءامهل ةفيلخلا لزعب نالزعنيو «هتوم الو لوألا يضاقلا لزعب يناثلا لزعني ال مث =

 لزعنيف هسفنل لماع لكوملاو «هنذإب يضاقلا هالو وأ وه هالو يذلا لزعني الف نيملسملل لماع ةفيلخلا نأ :قرفلاو
 (ندعم «حتف) [79١/؟ :قئاقحلا زمر] .هقح نالطبل ؛هتوع. هليكو

 زاجأف «يبحأ عاب وأ «لوألا ليكولا ةرضحب يناثلا ليكولا دقعف «لكوملا نذإ الب ليكولا لكو ول يأ :حص

 ليكو لا ىلإ قوقحلا عجرتو ءلصح دقو «هيأر روضح دوصقملا نأل ؛نيهجولا ين حص «يبنحألا عيب لوألا ليكولا
 همالك رهاظو «لوألل ةدهعلا موزلب يضر لكوملا نأل ؛لوألا ىلإ :ليقو ءدقاعلا وه هنأل ؛حصألا يف يناثلا

 ليكولا ةرضح نأو «لكوملا وأ ليكولا ةزاجإ نم دبال هنأ ىلع ةماعلاو «ضعبلا لوق وهو «ةرضحلاب ءافتكالا
 هقلع لكوملا ناكف «طرشلاب قيلعتلا نالبقي امهنأل ؛قاتعلاو قالطلا نع ازارتحا دقعلاب ديقو «يفكت ال لوألا

 (حتف «ْييع) .قيلعتلا لبقي ال هنإف عيبلا فالخب «لوألا ةرضحب يناثلا ليكو لا قيلطتب قلطت الف لوألا ظفلب

 جيورتلا يأ [(ندعم) .اههام يف ءالؤه فرصت زوحي ال ىعملاو «ءءارشلاو عيبلاو جيورتلا نم دحاو لك يأ ] :رجي مل

 كلمي فيكف .هسفنل حاكنلا كلمي ال دبعلا نأ ىرت الأ «ءالؤهل ةيالو ال هنأل ؛ءارشلا وأ عيبلاب اهام يف فرصتلاو

 اذإ دترملا امأو ءانمأتسم وأ اًيبرح وأ ًايمذ نوكي نأ نيب قرف الو ملسملا ىلع هل ةيالو ال رفاكلا اذكو «هريغ حاكنإ

 ىلع هفرصت توملا لبقو «هفرصت زج مل «ةدرلا ىلع تامو ريغصلا لام يف فرصت وأ ةملسملا ةرحلا هتريغص جوز
 .اعامجإ فوقوم هدلو

 ءدترملل ةلم الو «ةلملا دمتعي حاكنلا زاوج نأل ؛كلذ دعب ملسأ نإو زوجي ال ثيح «هسفنب هجوزت فالخب

 نأل ؛فقوتي راغصلا هدالوأ هجيوزتو ؛لاحلا يف زيجم هل نوكي نأ فقوتلا طرشو «لاحلا يف هل زيحب ال ذإ ؛فقوتي الف

 هيلع يقب ام دبع بتاكملاو «لطب تام نإو «حاكنلا حصو ذفن ملسأ نإف «يضاقلا وأ يلولا وهو «لاحلا يف ازيحم هل

 امل ىرتشا اذإ هنأل ؛ىلوأ ناكل "الام اه ىرتشا وأ" :فنصملا لاق ولو «فرصتلا كلمي ال دبعلاك همكحف «مهرد

 (ةيانع «حتف «ْييع) .اهلام. اه ىرتشا اذإ اميف زاوحلا مدعو «ةلاحم ال زئاج كلذو «هسفنل ايرتشم ناك هسفن لامع



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا باب o4 ةلاكولا باتك

 1 دولا بف يأ اهماكحأ ناي كىا

 د ك

 E «ةموصخلا ى TT 0 وا
 لإ ضبقب ليك ولا يأ ىوتفلا هيلعو رفز دنع نيدلا بلط يأ

 نأل ؛ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا نع ةموصخلاب ةلاكولا رخأ [(ةيانع) .قحلا راهظإ يف لمعتسي لوق يهو] :خلإ باب
 نأل وأ ؛نمثلا وأ عيبملا ةبلاطمل نوكي بلغألا يف كلذو «هتمذ يف وه نمم هؤافيتسا بجي ام رابتعاب عقت ةموصخلا

 نم لعافت وهو :لإ ةموصخلاب ليكولا (ةيانع) .روجهع سيل ام ريخأتلا تقحتساف ءاعرش ةروجهم ةموصخلا
 .ضبقلا ال ةبلاطملا وه فرعلا يفو «تذحأ يأ نيد تيضاقتو «ئيد هنم تيضتقا وأ «هنيد ىضق

 ىوتفلا نكل «يسحرسلا رايتخال اعبت ناملا يف هراتخا اذهلو «ىوتفلا هيلعو رفز بهذم اذهو :ضبقلا كلمب ال
 ؛نيدلا ضبقي يذلا وه يضاقتملا نأ راجتلا نيب اهيف فرعلا ةدلب يف يضاقتلاب ليكوتلا ناك نإ رظني هنأ ىلع

 دقو «ءالكولا يف ةنايخلا روهظل ؛ًاضيأ ةثالثلا تلاق رفز لوقبو ءالف الإو «ضبقلاب اليكو يضاقتلاب ليكولا ناك
 كلمي ال ضبقلا كلمي ال امكو ضبقلا ال هتموصخب يضر هنألو «لاملا ىلع نمتؤي ال نم ةموصخلا ىلع نمتؤي
 .اعامجإ حلصلا

 كلمي ال امك ةمزالملا ليكو ضبقلاو ةموصخلا كلمي الو ءاعامجإ ةموصخلا ال ضبقلا كلمي يضاقتلا لوسرو
 ليكولا نأل ؛ًانيد وأ ناك ًانيع ضبقلا كلمب ةموصخلاب ليكولا :ةثالثلا انئاملع دنعو ؛حلصلا ليكو ةموصخلا
 مهوتل ؛هيف ةمئاق ةموصخلاف ضبقي مل امو «ضبقلاب نوكي يضاقتلاو ةموصخلا مامتإو «همامتإب ليكو ءيشلاب

 وهف هب الإ بحاولا متي ال امو «سالفإلا وأ لطملا وأ يضاقلا توم نم ضراعب تابثإلا رذعتو «كلذ دعب راكنإلا

 (ةيانع «حتف) ۱۸٠/۲] :قئاقحلا زمر] .بحاو
 «نيدلا نع هأربأ وأ نيدلا هنم قوتسا نيدلا بر نأ ةنيبلا هيلع ىعدملا ماقأ ول نح «ةفينح يأ دنع :ةموصخلا كلمب

 اض ليك ولا بصح ةف نا هطيقي 'رمألا نوكأ هت رال كلم لكلا هيف اه نأل دع هع لبقت

 ةياورو يعفاشلل لوق يف الإ ةثالثلاو رفز لاق هبو «هنع ةياور وهو ءامصحخ نوكي ال :الاقو «ةعفشلا ضبقب ليكولاك
 ضبقلاب اضرلا نكي ملف «تاموصخلا يف يدتهي لاملا ىلع نمتؤي نم لك سيلو ةموصخ ريغ ضبقلا نأل ؛دمحأ نع
 ىضقت نويدلا نأل ؛كلمتلاب هلكو هنأ :ةفينح يبألو «ريغ ال نيدلا ضبق لوانتي ليكو تلا نألو «ةموصخلاب اضر

 نوكيف ةعفشلا داب ليك ولا: هيشاف هجو نم هقحب.:نيعل .ءافيشما لجأ الإ روصتي ال هسفن نيدلا ضبق ذإ ؛اهلاثمأب

 .امهل ًافالخخ هدنع لبقت هيلع ةنيبلا ليكولا ماقأو ميرغلا دحح اذإ اذكو ءامصح
 ؛نئادلا ليكو ناك اذإ ام ديقم ال وأ ةموصخلا كلمي ضبقلا ليكو نأ يف هيبحاصو مامإلا نيب فالخلا نأ ملعا مث

 ذحألاو ةمسقلا ليكو فالخب ءاقافتا ةموصخلاب ًاليكو نوكي الف بئاغلا لام ضبقب يضاقلا هلكو اذإ امأ
 (حتف «ئيع) .ًاقافتا ضبقلا عم ةموصخلا كلمي هنإف «بيعلاب درلاو ةبحلا يف عوحرلاو «ةعفشلاب



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا باب 6.٥ ظ ةلاكولا باتك

 فقو «هعاب لكوملا نأ ضبقلاب ليكولا ىلع ديلا وذ نهرب ولف ءال ءنيعلا ضبقبو
 ةنيبلا ماقأ يأ ةحيتنلل ءافلا

 ل e ليکو لا رقأ ولو «قالطلاو قاتعلا كلذكو «بئاغلا رضحي يح مالا

 لكوملا وهو e | مکح

 ليكو لاو نيدلا ضبقب ليكو لا نيب قرفلاو ءاقافتا ةموصخلا كلمب ال نيعلا ضبقب ليكو لا يأ :ال نيعلا ضبقبو
 وه لب «لكو ملل كلم سيل ضوبقملا نأل ؛كلمتلاب ليكو نيدلا ضبقب ليكو لا نأ :ةفينح يبأ دنع نيعلا ضبقب

 ليكو هنا «نيغلا ضبقب ليك ولا فال ءامضع :بضتناق .ءافايعأب ال اهاثمأب .ىضقت نويدلا نأل ؛هقح لدب

 (حتف ءئيع) .ًامصحخ بصتني ال اذهلف ءًاضح انيمأو ًالوسر راصف «ةلدابملاب اليك و نكي ملف «هقح نيع ءافيتساب
 (ييع «ط) .هضبق ليك ولا يعدي يذلا ءيشلا عاب يأ ءديلا يذ نم :هعاب

 هلكو يذلا نم هارتشا هنأ ةنيب ديلا وذ ماقأف ,باغو هل دبع ضبقب الحر لحر لكو اذإ يأ :خلإ رمألا فقو

 لكوملا رضحي ىح فقوتيو «نيعلا ضبق نع ليكولا دي عنم قح يف لبقتو ءارشلا تابثإ ين هتنيب لبقت مل «ضبقلاب
 نأ :ناسحتسالا هجو «ربتعت ملف يصح ىلع تماق ديلا يذ ةنيب نأل ؛ليكولا ىلإ عفدي نأ سايقلاو ءاناسحتسا
 ام ىلع ةنيبلا ةداعإب مصخلا رمأ «لكو لا رضح اذإف «ضبقلا يف لكوملا ماقم همايقل ؛هدي رصق يف مصح ليكو لا

 هقح يف لبقتف ءبسحف ديلا قح يف مصخ ليكو لاو ءديلا رصق ىلعو قحلا سفن ىلع تماق ةنيبلا نأل ؛هب ىعدا
 قح يف ال ءديلا رصق قح يف لبقت اهإف «ةلاكولا نع هلزع لكوملا نأ ةنيبلا مصخلا ماقأ اذإ امك «هنع هدي رصقتو

 (حتف «ئييع) .لزعلا توبث

 ءاهجوز ىلإ ةأرملا لقنب وأ ىلوملا ىلإ ةمألا وأ دبعلا لقنب الحر لحر لكو اذإ يأ :قالطلاو قاتعلا كلذكو
 تماقأ وأ ءلكوملا نم نامترالا ىلع هديب وه نم وأ «قاتعإلا ىلع ةنيبلا كولمملا ماقأف هب رمأ ام ليكولا دارأو

 ىف ا حا لق .مصخ ىلع ال اهمايقل ؛ًاسايق ةنيبلا هذه لبقت ال ءاثالث اهقلط اهجوز نأ ىلع ةنيبلا ةأرملا

 مصخب سيل ليكو لاو «ليكو لا دي رصق كلذ ةرورض نمو «قالطلاو نهرلاو قتعلاب ءاضقلا نود ليكولا دي رصق

 ديلا رصق ةرورض نم سيلو «هدي رصق يف مصخ هنكلو «قالطلاو قتعلا تابثإ وهو «ةروكذملا ءايشألا دحأ يف
 (ةيانع نيع) .عامجإلاب اذهو «هريغ نود طقف رصقلا يف اهانلبقف «بئاغلا ىلع قتعلاب ءاضقلا
 نإ ءاربإلا وأ ضبقلاب هلكوم ىلع هيلع ىعدملا وأ يعدملا لبق نم ناك ءاوس ةموصخلاب ليكولا رقأ ول يأ :حص

 لاقو «هيلع هرارقإ حصي ءءاضقلا سلجم يف هيلع ىعدملا بناج نم ناك نإ لاملا موزلبو «يعدملا بناج نم ناك

 نم هب ىتأ امو ءيضاقلا سلجم يف هنع ةموصخلاب رومأم وه ذإ ؛رومأملا ريغب ىتأ هنأل ؛ذفني الو حصي ال :رفز

 5 .سايقلا وهو الوأ فسوي يبأ لوق وهو «ةثالثلا تلاق هبو «حصي الف «باوح رارقإلا



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا باب ه٦ ةلاكولا باتك

 £ 5 س

 ضبق يف بئاغلا ليكو هنأ ىعّدا نمو «لاع ليفكلا ليكوت لطبو ءال الإو
 هرارقإ حصي ال يأ 3 يعدملا ي

 2111111 اا ,هيلإ هعفدب رمأ ميرغلا هقدصف هنيد
 ةلاك ولا يعدم نيدلا بئاغلا نيد يأ

 داريو ءاراكنإ وأ ناك ارارقإ «باوجلا قلطم وهو لكوملا هكلمب ام هتحت لحديف «حيحص ليكوتلا نأ :انلو -
 ؛ةموصخلاب ليكولا ديقو «عئاش ببسملا ةدارإو ببسلا ركذف «هل ببس األ ؛ازاحج افرع باوحلا قلطم ةموصخلاب
 دحلا ريغب ديقي باتكلا ةلأسمو ءاقلطم هرارقإ حصي ال ثيح حلصلاب ليكو لاک ءاهريغب ليكولا نع زارتحالل

 ١81١/١[ :قئاقحلا زمر] .ةهبشلل دوقلاو دحلاب هلكوم ىلع ليكولا رارقإ حصي الف «دوقلاو

 :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع حصي ال ءءاضقلا سلحب ريغ يف رقأ لب «يضاقلا دنع ليكولا رقي مل نإو يأ :ال الإو
 ليكو هنأ :امهو ءدجو امنيأ ذفني هرارقإك هرارقإ راصف «هبئان هنأل ؛مكحلا سلحب روضح طرشي الو «حصي

 ىئتسا ولو «هريغ يف ال «يضاقلا سلجم يف باوجلا وه مكحلا يف ربتعملا باوجللاو «زاجملا قيرطب مصخلا باوحي

 ءانيع كلذ كلمي ال وهو ءطقف راكنإلاب ًاليكو نوكي هنأل ؛حصي ال :فسوي يأ نعف «رارقإلا ةموصنلاب لكومل
 هجوو «بولطملا نود بلاطلا يف اهححص يأ «بولطملاو بلاطلا نيب قرف هنأ :دمحم نعو «هب ليكوتلا حصي الف

 ىلع ربي بولطملاو «راتخي ام ىلع ءيش نود ءيش يف لكوي نأ هلف «ةموصخلا ىلع ربحي ال بلاطلا نأ :قرفلا
 [7/١8١؟ :قئاقحلا زمر] .بلاطلل رارضإ هيف ام. ليك وتلا كلم الف «ةموصخلا

 نوكي ال ءورمع نم لالا ضبقل اركب ديز لكوف «رکب هب لفكف لام ورمع ىلع ديزل ناك ول :هتروص :لطبو

 راص ةلاكولا هذه انححص ولو «هريغل لمعي يذلا وه ليكولا نأل ؛ليكوتلا حصي ملو ءأدبأ كلذ يف اليكو ركب
 .ةلاكولا لطبف «نكر لا مدعناف هتمذ ةءارب يف ايعاس هسفنل الماع

 :تلق «هتمذ ةءارب يف ايعاس هسفنل الماع ناك نإو حصي نيدلا نع هسفن ءاربإب نويدملا لكو اذإ نئادلا :تلق نإف

 ليکو ت ال سلخملاب ديقت نح «كيلمت هنإف "كسفن يقلط" :هتأرمال هلوق يف امك كيلمت وه امنإ ءليكوتب سيل اذه

 ىلع كلهي مل هدي يف كلهو نويدملا نم لاملا ليكولا ضبق ولف «ةروكذملا ةروصلا يف ةلاكولا تلطب اذإو
 امك «ءادتبا ةلطاب اهعوقول ؛ةحيحص ةلاكولا بلقنت ال ةلافكلا نع هأربأ ولو «نويدملا لام نم كلهي لب «بلاطلا

 ليفكلا ليكوت زوجي .هنأل ؛"لامم " :هلوقب ديقو ءزجي مل هزاحأف هغلب اذإ مث ءالطاب عقي هنإف ؛بئاغ نع لفك ول

 (حتف) [81١/؟ :قئاقحلا زمر] .اممي موقي دحاولا نأل ؛ةموصخلاب سفنلاب
 ىلإ نيدلا عفد ىلع ربحي ميرغلا نأ رمألاب دارملا :هيلإ هعفدب رمأ .هليكو هنأ نيدلا هيلع يذلا :ميرغلا هقدصف

 هيلإ هلام عفد بوجوب أرقم نوكيف ءاهلاثمأب ىضقت نويدلا ذإ ؛هسفن ىلع رقأ هنأل ؛بئاغلا نع ةلاكولا يعدم

 درج. ءافيإلا تبثي الف «هرارقإب ليكولا ىلإ عفدلا همزل هنأل ؛قدصي ال بلاطلا ىلإ نيدلا فوأ هنأ ىعدا ول يح

 (حتف «ئييع) .عفدلاب رمؤي ال :ةثالثلا دنعو «هاوعد



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا باب ةءاب ةلاكولا باتك

 ليك ولا ىلع هب عجرو ,ايناث نيدلا مترغلا هيلإ عفد الإو .هقدصف «بئاغلا رضح نإف
 بئاغلا ىلإ ةلاكولا ىوعد يف يأ 5

 نير لا E ا «ةلاك ولا هقدصي وأ يفدلا دنع هنمض اذإ الإ ءال عاض نإو ءايقاب ول
 (حتف «ئيع) .ميرغلا ىلع ءيش ال ذئنيحف «هنم ةلاكولا ىوعد يف ليكو لا بئاغلا قدص يأ :هقدصف

 يذلا بئاغلا ىلإ نيدلا ميرغلا عفد «هنم ةلاكو لا ىوعد ق ليكو لا قدصي مل و بئاغلا رضح نإو يأ :هيلإ عفد الإو

 ضبق رصي ملف «ءادألا دسفيف «هنيمب عم هلوق هيف لوقلاو «ةلاكولا هراكنإل ؛ءافيتسالا تبثي مل هنأل ؛ايناث اعفد رضح
 .هنيمب عم هراكنإب ءادألا داسفل :ايناث .ناك امك مرغلا ةمذ يف نيدلا يقبف «بلاطلا ضبق ليكو لا

 نأب يمكحلا ءاقبلاب ولو «ليكولا دي يف ًايقاب عوفدملا ناك ول اذهو «هنع بلاطلا قح عطقناو «هكلم هنأل :هب عجرو
 «لصخي مو «ةمذلا ةءارب ليصحن لب «عفدلا درحمب ناك ام عرغلا ضرغ نأل ؛هلدب ءاقبب قاب هنإف «ليكولا هكلهتسا

 (حتف ؛ئيع) .عفد ام ذحأو «ضبقلا كلذ ضقن هل ناكف

 كلذ ضقن هل ناكف ءلصحي ملو ةمذلا ةءارب ليصحت هضرغ نأل ؛هدي يف ايقاب هضبق يذلا ناك ول يأ :ايقاب ول

 هقيدصتب هنأل ؛ءيشب هيلع مرغلا عجري ال ليكولا دي يف ضوبقملا عاض نإو يأ :ال عاض نإو (ييع) .ضبقلا

 هظفلو «عفدلا دنع هنمض اذإ الإ ليكولا ىلع عجري ال يأ "ال" :هلوق نم ءانثتسا :هنمض اذإ الإ .هريغ ملظي ال

 ”هنمض" قف نكتسملاف اف ليكو لا نويدملا لعجي نأ وه ديدشتلا ئعمف «فيفحختلاو ديدشتلاب يورم "هنمض"

 بر كيلع عجر ول :ميرغلل ليكولا لوقي نأ وه فيفختلا نيعمو «ليكولا ىلإ عحار زرابلاو «ميرغلا ىلإ دنسم
 را: لزززا و ليك رل لر دنس کتیا ماشاف لاما كلذي انا نیلا

 ةلاكولا بلاطلا دحجي نأ نمآ ال نكل «هليكو تنأ معن :ليكولل ميرغلا لوقي نأ :"هنمض اذإ الإ" هلوق نيعمو

 هنأل ؛لئئيح هنامض حصيف .ذوخأملا كلذ ليكو لا نمضيف ءايناث نيم هذحأ ام هنم ليفك تنأ لهف ءايناث يم ذحأيو

 هنأل ؛هنامض حصي الف ليكولا هذحأ ام امأو ,يلعف نالف كبصغ ام :هلوقك وهو «بوحولا ببس ىلإ فاضم

 ليكولا نمضي نأ ميرغلل سيلو «رم امك اهب ةلافكلا حصت ال تانامألاو ءليكو هنأ ىلع امهقداصتل ؛هدي يف ةنامأ

 .كلذ لبق ًاليكو نكي ملف «ضبقلا ةلاح ىلإ تفيضأ ةلافك هذه نأل ؛نيدلا رادقم بلاطلا ذحأي مل ام
 هنإف ءبذك وأ تكس نأب ةلاكولا ىلع ليكولا ميرغلا قدصي مل اذإ يأ "هنمض" ىلع فوطعم :هقدصي مل وأ

 هعفد ام. هيلع عجريف «هؤاحر عطقنا رحي ملو رضح اذإف «بئاغلا هزيجي نأ ءاجر ىلع هل عفد امنإ هنأل ؛هيلع عجري

 «نيتروصلا لمشي قيدصتلا مدع نأل ؛تكسي وأ احيرص هبذكي نأ نيب كلذ يف قرف الو «ةلاكولا يف هل ابذكم هيلإ

 عم قيدصتب هعفدو «نيمضتلا ريغ نم قيدصت عم هعفد :ةعبرأ يهو ءاهلك هوحولا يف عوفدملا درتسي نأ ميرغلل سيلو

 - «لكوملا بئاغلا رضحي نأ لبق دري الف «بيذكتلا عم هعفدو «بيذكت الو قيدصت ريغ نم اتكاس هعفدو «نيمضتلا



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاك ولا باب هم ةلاكولا باتك

 0 رمؤي م 0 هقدصف «ةعيدولا ضبقب لجو نإ 0 ولو «هئاعذا ىلع هيلإ هعفدو
 2 نالف ةعيدو يأ نالف ليكو يأ ةلاكولا يعدم ىلإ نيدلا

 اهك رت رتو تام ا نأ غذا ولو «هقدصو ىعذا ول اذكو «هيلإ تا
 ةعيدولا عفدلاب عدوملا رمؤي ال

 OOO ا 011 1 «هقدصو هل اثاريم
 هريغ هل ثراوالو

 هنأل ؛اهلك هوجولا 2 هنم هذحخا «ليكو لا لي 5 مئاق عوفدملاو هل بهو وأ هكيرغ هثروو لكوملا تام إو -

 رقأو ةلاكولا ميرغلا ركنأ نإو «ةلاكولا يف هقدص اذإ ام وهو «ةدحاو ةروص يف الإ نمض اكلاه ناك نإو «هكلم

 ءلاملا هيلإ عفدي مل فلح اذإف «هنيد ضبقب هلكو بلاطلا نأ ملعي ام ىلاعت هللاب ميرغلا فلحي نأ ليكوللف «نيدلاب

 تبثي ملو «مصح هنأ ىلع ءانب فيلحتلا قح نأل ؛فلحي ال هنأ :ةفينح يبأ ¿ نعو «ليكولل لاملاب هيلع ىضق «لکن نو

 (ةيافك «حتف «ٰييع) .ةجح الب

 عدوملا هقدصو «نالف ةعيدو ضبقب ةلاكو لحر ىعدا ول يأ [(ييع) .اعامجإ ليكو لا ىلإ ةعيدولا عفدب يأ ] :رمؤي مل
 لاطبإ نم هيف امل ؛حصي الف ءريغلا لام رارقإ هنأل ؛اعامجإ ةلاكولا يعدم ىلإ ةعيدولا عفدب عدوملا رمؤي مل «ةلاكولا ىلع

 لامع. رارقإ هنأل ؛هيلإ عفدلاب رمؤي ثيح «نويدملا هقدصف «نيدلا ضبقب ليكو هنأ ىعدا اذإ ام فالخب «نيعلا يف هقح

 ةلاكولا يعدمل ةعيدولا ملس ولو «نمضي ال عنم ام دعب هدنع ةعيدولا تكله ولو «هنيعب ال هلثع ىضقي نيدلا ذإ ؛هسفن

 ام هنأ ةعيدولا بر فلحي نأ هلو «هيلإ ميلستلاب دعتم هنأل ؛عدوملا نمضي ةلاكولا عدوملا ركنأو «هدي يف تكلهف

 ولوأ ءالوأ ةدوحوم نيعلا تناك ءاقلطم هيلع عجر ةلاكولا ىلع هقدصي ملو هيلإ عفد ولو «هيلع عجري ذئنيحف «نيب امك

 (حتف)[ ١87/7 :قئاقحلا زمر] .نامضلاب اهكلم هنأل ؛هوجولا لك يف اهذحأ ةمئاق تناك

 ؛ىلوألا قيرطلاب عفدلاب رمؤي ال ركنأ ول هنأل ؛قيدصتلاب ديق [(ط) .اهبحاص نم ةعيدولا ءارش يأ ] :هقدصو
 نكميو «اراركت امهركذ ناكف «ثيراوملاب ءاضقلا لصف يف ةيتآلا ةلأسملاو ةلأسملا هذه مدقت دق :لوقي نأ لئاقلو

 ولو" :هلوقب انهه امهردص اذهو «ىوعدلا رابتعاب انههو ءءاضقلا رابتعاب كلانه امهركذ هنأب هنع باجي نأ

 ةموصخلاب ةلاكولا باب يق امهداريإ نأل ؛فعض نع ولخي الف اذه عمو «"رقأ نمو" :هلوقب كلانهو ؛"ىعدا

 رمؤي مل كلذب عدوملا هقدصو اهبحاص نم ةعيدولا ءارش لحجر ىعدا ول هنأ :ةلأسملا عمو «ةبسانملا ديعب ضبقلاو

 (ةيانع «ييع) .لوبقم ريغ وهو ريغلا ىلع رارقإ هنأل ؛هيلإ عفدلاب
 د ةلزنم لزنم هل ىصوملا نأل ؛ىلوأ ناكل "هل ةيصو وأ اناريم اهكرتو'" :لاق ول :هل اثاريم اهكرتو

 الإو ,"اثراو كرتي مل" :هلوق نم ةيصولا ىوعد يف دبالو ءرخآ ثراو هل نوكي نأ لامتحال ؛اهيف فقوتلا نم دبالو

 رمأ نويدملا هقدصو هل اناريم هكرتو «تام نيدلا بر نأ ىعدا اذإ يعي «ةعيدولاك نيدلاو ءامصخ ديلا وذ نكي مل

 .ةنيبلا مقي مل ام هيلإ ميلستلاب رمؤي ال «ىردأ ال :لاق وأ «هتوم ركنأ ول هنأل ؛هب ديق "هقدصو" :هلوقو «هيلإ عفدلاب



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاك ولا باب ۹ ةلاكولا باتك

 «لاملا عفد هدفا لاما بر نأ ميرغلا ىعذاف هلام ضبقب هلكو ناف ,هيلإ عفد
 ليكولا ىلإ ميرغلا لالا يم يأ ر ر ىلع الجر لجر لکو يأ ةعيدولا عدوملا يأ ليكولا ىلع

 «يرتشملا اضر عئابلا ىعداف «ةمأ يف بيعب هلك و نإو .هفلحتساو لاملا بر عبتاو
 بيعلاب يأ الجر لحر لک و نإو مزال يأ

 ETO TOC و ننال ITT و رولا او اا الا هن هاو TET 0 دلال يوي يسال يقل هيلع دري مل

 عئابلا ىلع يأ ةمألا ليكولا يأ

 عفدلاو «ثراولا لام هنأ اقفتاو «هتومم. لاز دق هكلم نأل ؛روكذملا يعدملا ىلإ ةعيدولا عدوملا عفد يأ :هيلإ عفد

 .يضاقلا رمأ الب ثراولا ىلإ عقوو اقرغتسم نكي مل نإ نمضي اذلو «قرغتسم نيد تيملا ىلع نكي مل اذإ ام ديقم
 لاملا بر نأ" :هلوق فنصملا لدبأ ولف «يكلم هنأب هرارقإ ىعدا وأ هأربأ وأ يأ :خإ ميرغلا ىعداف (حتف «نيع)

 .ىلوأ ناكل "هلک وم قح طقسي ام" :هلوقب "هذحأ

 ركني م ذإ ؛"هذحأ لاملا بر نأ" :هلوقب تبثت هتلاكو نأل ؛ليكولا ىلإ لاملا عفد ىلع ربحي نعي :لاملا عفد

 رمؤيف «ةلاكولابو نيدلاب رارقإ هاوعد نمض يقو «هاوعد درجمع ءافيإلا تبثي ملو «ءافيإلا ىعدا امنإو «ةلاكولا
 هنم لاملا فوتسا لكوملا نأ ملعي مل هنأ ليكولا فيلحت ميرغلا بلط ولو ءاحيرص ةلاكولاب رقأ ول امك «هيلإ عفدلاب
 فالح هيفو «نيميلا يف يرحت ال ةباينلا نأل ؛ليكولا ال لكوملا فيلحت ميرغللو «بئان ليكو لا نأل ؛كلذ هل سيل

 فالخب «ةموصخلاب ليكو نيدلا ضبقب ليكو لا ذإ ؛لبق ءافيإلا ىلع نهرب ولو [87١/؟ :قئاقحلا زمر] .رفز
 رضحي نح فقوت «نهرب وأ هلكو مل ةرحألا لجع هنأ ناكسلا ضعب ىعدا اذإ ةلغلا ضبقو رادلا ةراجإ ليكو

 بئاغلا ىلع امكح ناك بئاغلا ىلع تبث ولف «ةلاصأ هل ضبقلا قحف دقعلا يف ليكو اذه نأ :قرفلاو «بئاغلا

 (حتف) .هدقعب تبثي مل نيدلاو ءطقف ضبقلا ليكو وه ةقباسلا ةلأسملا ييو «ءادتبا

 نأل ؛ركنأ نإ لاملا بر ميرغلا فلحتسا يأ [(ط) .هئافيتساو هذحأ ىلع لاملا بر ميرغلا فلحتسا يأ ] :هفلحتساو

 [۱۸۳/۲ :قئاقحلا زمر] .ةنيبلا ةماقإ نع زجعلا دنع فلحتسيف «همزل هب رقأ ول بلاطلاو «هتمذ ةءارب بحوي هضبق

 «عئابلا عم ةموصخلاب الجر يرتشملا لكوف «بيعب اهيف نعطو «ةمأ رخآ نم لحجر ىرتشا ول يأ :هيلع دري مل
 هنأ يرتشملا فلحي يح عئابلا ىلع درلاب يضقي ال يضاقلاف «بيعلاب يرتشملا اضر عئابلا ىعداف «يرتشملا باغو

 بيعلا ىأر هنأ لامتحال ؛درلا يف هقح توبث نقيتي مل هنأل ؛عئابلا ىلع عيبملا دري ذئنيحف «بيعلا اذهبي ضري مل

 أطخلا رهظ اذإ ليكولا هضبق ام دادرتساب كانه نكمم كرادتلا نأل ؛نيدلا ةلأسم فالخب ميلستلا تقو هب يضرو

 حصيف «ةفينح يبأ دنع ًانطابو ًارهاظ ذفان خسفلاب ءاضقلا نأل ؛بيعلا يف كلذ نكمي الو «نيدلا بر لوكن دنع
 هيف سيل نيدلا ةلأسم ينو ءءاضقلا خسف زوجي ال ذإ ؛ديفي ال هنأل ؛كلذ دعب يرتشملا فلحتسي الو «مزليو ءاضقلا
 قح نألو ءاضقلا ضقن ريغ نم ميرغلا ىلإ هعفدو هنم هعزن نكمأ هيف. أطخلا رهظ اذإف «ميلستلاب رمألا هيف اهنإو ءاضق

 - هطقسي ام مترغلا تبثي مل ام هؤافيتسا ليكولا ىلع عنتمي الف «بحوملا ققحتل ؛نيقيو تباث نيدلا يف بلاطلا



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا باب ۴ ةلاكولا باتك

 مهيلع قفنأف «هلهأ ىلع اهقفنيل ةرشع لحر ىلإ عفد نمو «يرتشملا فلحي يح
 عفادلا لهأ ىلع يأ ةرشعلا يأ مهارد ةرشع يأ #۶ 5

 .ةرشعلاب ةرشعلاف ءهدنع نم ةرشع
 هسفن مهارد نم يأ

 نأل ؛نيدلا ةلأسم يف امك بيعلاب دري نأ بجيو «نيدلاو بيعلاب درلا يأ نيلصفلا يف باوجلا دحتيف :امهدنع امأو =

 حصألا :ليقو «هيف كرادتلا نكمأف ءامهدنع ارهاظ الإ ذفني ال أطخلاب ءاضقلا نأل ؛ءاضقلا نالطبل ؛نكمم كرادتلا

 :يرتشملا فلحتسي مل ام عئابلا ىلع بيعلاب دري ال يضاقلا نأ هبهذم نأل ؛نيلصفلا يف رخؤي هنأ :فسوي يأ دنع

 (يفاك «حتف «ييع) .هفلحو يرتشملا روضح نم دبالف ءاضرلا عئابلا عدي مل نإو "بيعلا اذ تیر ام هللاب"

 (ييع) .لكوملا وهو عفادلا لهأ ىلع يأ :ةرشع مهيلع
 ينعي «لكوملا نم اهذحأ يلا ةرشعلا ةلباقع هسفن دنع نم ليكولا اهقفنأ يلا ةرشعلاف] :ةرشعلاب ةرشعلاف

 دقعلا فيضي ناكو قافنإلا تقو ةمئاق عفادلا ةرشع ناك اذإ اذه [(ط «نييع) .صاقتلا عقيف «هذمم هذه نوكت

 «قافنإلاب اعربتم هسفنل ايرتشم ريصي «هسفن ةرشع ىلإ دقعلا فاضأ وأ ةكلهتسم تناك اذإ امأ ءقلطي وأ اهيلإ

 .ةلاكولا يف نيعتي مهاردلا نأل ؛ضبق ام در هيلع بجيف

 قفنأو هيلإ عوفدملا كسمأ اذإ قدصتلا وأ ءارشلا وأ ءاضقلا وأ قافنإلاب ليكو لاو" :فنصملا لاق ول :"رحبلا" فو

 هدنع نم ةقفنملا ةرشعلا نأ :ئعملاو «ىلوأ ناكل «"هريغ ىلإ فضي مل اذإ اعربتم نوكي ال همايق لاح هلام نم

 ؛اعربتم نوكي نأ :سايقلاو ءاناسحتسا اعربتم نوكي الو «صاقتلا عقيو «ةروكذملا ةعوفدملا ةرشعلاب اضوع نوكت

 ليك ولا نأ :ناسحتسالا هحو «لكو ملا ىلع ةرشعلا دريف «هرمأ فلاح هنأ ؛ةلاك ولا يف نيعتت مهاردلا نأل

 رمالا دصقل اقيقحت اعربتم نكي ملف «هيرتشيف دصق ريغ نم هب رمأ ام هل قفنيو «تقوو ناكم لك يف رمآلا لام

 (حتف) ١81/7[ :قئاقحلا زمر] .نيرومأملا نع جرحلل ايفنو



 ليكولا لزع باب هزأ ةلاكولا باتك

 ليكولا لزع باب
 ةلاك ولا نع هماكحأ نايب ي يأ

 ا ءاقبطم هنونجو لامه لحأ تومو هب ملغ نإ هلزعب ةلاكولا لطبتو

 a 1 ا
 سامتلاب ةموصخلاب هلكو نأب ريغلا قح امي قلعت اذإ الإ ءاش تقو يأ هلزع لكوملل نأ ملعا :ليكولا لزع باب
 نهرلا يف ةطورشم تناك ءاوس «نهرلا عيبب ةطورشملا ةلاكولاك «هلزع كلمي ال هنإف ,بولطملا ةبيغ دنع بلاطلا نم
 بولطملا ناك اذإ ام فالخب ال الإو حص هب يضر نإ «نمترملا ةرضحب هسفن لدعلا لزع ولف «حصألا ىلع هدعب وأ

 «باغ مث ءاهسامتلاب هتحوز قالطب ًاليكو جوزلا لکو اذإ :اولاق اذهو «بلاطلا سامتلا ريغ نم تناك وأ ا

 :ليكولل لكوملا لاق ول :اولاق اذه ىلعو «قالطلا يف امه قح ال ةأرملا نأل ؛هلزع هل :حيحصلا فو «هلزع كلع ال

 تنأف كتلكو املك" :هلوقب لزعني :ليقو «ةلاكولا ددجتت هلزع املك هنأل ؛هلزع كلمب ال يليكو تنأف كتلزع املك

 ١/5/٠[ :قئاقحلا زمر| ."لوزعم

 لزعلاو طرشلاب هقيلعت حصي ليكوتلا نأ :قرفلاو .حصي مل "لوزعم تنأف كتلكو املك" :لاق ول هنأ :حيحصلاو

 يه :ةزجنملاو "يليكو تنأف كتلزع املك" :هلوقب ةلصاحلا يهو :ةقلعملا ةلاكولاو .لزعني مل هلكو اذإف ءال

 (حتف «ئيع) ."ةقلعملا رودص لبق اذك كتلكو" :هلوقب ةلصاحلا

 اهب مكحلا حصي الو ءطرش رايح اهلحدي ال اذهو «ةيراعلاك ةمزاللا ريغلا دوقعلا نم اهنأل :هلزعب ةلاكولا لطبتو

 هغلبي مل نإف ؛لزعلاب ليكولا ملع نإ يأ :هب ملع نإ .عرغ ىلع ةحيحص ىوعد نمض يف حصي اغإو ءادوصقم
 نأل ؛ليكولاب ديقو «هب ملعي مل نإو هلزع هلف اهب ملعي لو هلكو ولف «ةلاكولاب املاع ناك اذإ اذه «لزعني ال لزعلا

 هيلوق رهظأ وهو «لزعلا هغلبي مل نإو لكوملا لزعب ليكولا لزعني :يعفاشلا لاقو «هملع الب حصي لوسرلا لزع
 همكح تبثي الف «فرصتلا نع يمن هنأل ؛انبهذمك ملعلاب الإ لزعني ال :مهنع لوق فو ءدمحأو كلام لاق هبو

 (حتف) ١85/7[ :قئاقحلا زمر] .يعرشلا يهنلاك هملع نودب

 اذإ ةمزاللا ةلاكولا الإ [(نيع) .اممي اهمايقل ؛ليكولا وأ لكوملا تومع ةلاكولا لطبتو يأ ] :اهدحأ تومو

 هنونحو لكوملا توم الو «لزعلاب لزعني الف ءلجألا لولح دنع نهرلا عيبب نمترملا وأ ؛لدعلا نهارلا لكو
 (حتف) .قالطلا وأ ةموصخلاب ليكولا فالخب «لكو ملا توم نالزعني ال ءافولا عيبب ليكو لاو ديلاب رمألاب ليكو لاك

 ييعلا لعجو ءامهدحأ نونجب اضيأ ةلاكولا لطبت يأ "امههدحأ" ىلإ دئاع "هقوحل"و "هنونج" يف ريمضلا :هنونجو

 .روصق هيفو «ليكولل امهيف ريمضلا

 قبطأ نعم ىلع ءابلا حتفت ةماعلاو ءءابلا رسكب وهو ءاهبعوتسا يأ ءامسلا ميغلا قبطأ :مهوق نم ًابعوتسم يأ :اقبطم
 = ءايدعتمو امزال لمعتسا ام لعفلا نوكيو ءافيفخت ةلصلا فذحف «هيلع قبطم لصألاف اذه ىلعو «نونجلا هيلع هللا



 ليكولا لزع باب o1۲ ةلاكولا باتك

 ءانوذأم ول هرجحو ءابتاکم ول هلكوم زجعو «نیکیرشلا قارتفاو ءادترم هقوحلو
 ةراجتلا يف هل لكوملا ناك ول يأ هقوحل ريمض نم لاح

 ESSA E DR اي ياا .هسفنب هفرصتو

 يفو «ةفينح يبأ لوق ناح يضاق هلعجو «ىفي هبو «موصلا هب طقسي ام ًارابتعا فسوي يبأ دنع رهش :قبطملا دحو -

 ؛حيحصلا وهو «لماك لوح :دمحم دنعو دالا هب. طق اغ ارابقغا ةليلو موي نم رثكأ هنأ :فسوي يبأ نع ةياور

 امأ «هماكحتسا ةيآ هلوصف فالتحا عم ًالوح هرارمتسا نأل ةاطايخا هي ردقف «ةاكزلا ىح هب تادابعلا عيمج طوقسل

 (حتف ييع) .توملا نعم يف نوكي الف ءةاكزلا بوحو عنمي الف «لوحلا نود ام
 مكاحلا مكحي نأ :هقوحلب دارملاو اد ريدك لا برحلا راد يف امهدحأ قوحلب لطبت يأ :ادترم هقوحلو

 قحا وأ لتق نإو «تذفن ملسأ نإف «ةفينح يبأ دنع ةفوقوم ةلاكولاف كلذ لبق امأو ءًامكح توم لاك هنأل ؛هقاحلب

 نإو «ةمزال ريغ ةلاكولا تناك اذإ اذهو «هتلاكو لطبت الف «ةذفان دترملا تافرصت :امهدنعو «تلطب برحلا رادب

 فک تناك لا قاغبللا دعب الم انان دا داع 0ا نرالا هذ لطبت ال ةمزال تناك

 .دوعت اهنأ :دمحم نعو «رهاظلا يف ةلاكولا دوعت ال الكوم ناك نإو «فسوي يأل ًافالخ دمحم دنع هتلاكو ىلع

 (حتف) ۱۸٤/۲] :قئاقحلا زمر]
 اقلطم ةكرشلا امهخسفل [(ندعم) .ةكرشلا نع نيكيرشلا قارتفاب ةلاكولا لطبتو يأ ] :نيكيرشلا قارتفاو
 اذه مث ملعلا هل طرتشي الف «يمكح لزع هنأل ؛هب ليكولا ملعي مل نإو ًانانع وأ ةضوافم ةكرشلا تناك ءاوس

 امهنم دحاو لك نأل ؛ةكرشلا دقع اهنمضت يلا ةلاكولا نع امهنم لك لزعني نأ :لوألا :نيهجو نع ولخي ال

 يف فرصتي نم لكو ول امهالك وأ نيكيرشلا دحأ نأ :يناثلا «قارتفالاب لزعنيف «فرصتلاب هبحاص نع ليكو

 يف نذإلاب احرصي مل اذإ امهنم لكوملا ريغ قح يف ليكولا اذه لزعنا اقرتفا اذإف ءفرع ام ىلع زاح للملا

 (حتف) ١854/7[ :قئاقحلا زمر] .ليكوتلا

 ةباتكلا لدب ءادأ نع زجعف ءابتاکم لكوملا ناك اذإ [(ندعم) .اًضيأ ةلاكولا لطبتو يأ ] :خإ هلكوم زجعو

 ملع «ةلاكولا لطبت هيلع رجحف «ةراجتلا يف هل انوذأم ًادبع لكوملا ناك ول اذكو «هتلاكو لطبت «قرلا يف داعو

 هئاضتقاو نيدلا ءاضق يف ليكولا امأ «تاموصخلاو دوقعلا يف ًاليكو ناك اذإ اذهو«ملعي مل وأ كلذب ليكولا

 «هئاضتقاو نيدلا ءاضق نع ال «فرصتلا ءاشنإ نع رجحلا نابحوي امهنأل ؛رجحو زجعب لزعني الف «ةعيدولا ضبقو

 .هلكوم ةباتكب ةلاكولا دوعت الو «لزعني مل نوذأملا دبعلا ليكو ىلوملا لزع ولو «هليكو لزع نابحوي ال اذكف

 (ييع) .هراجحناب يعي لكوملا رجحب ةلاكولا لطبتو يأ :هرجحو (حتف «نييع)
 = اميف [(نييع) .لحلا تاوفل ؛هتاذب هب لكو اميف لكوملا فرصتب اضيأ ةلاكولا لطبتو يأ ] :هسفنب هفّرصتو
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 قاتعإلاو ميلستلا عم ةبهلاو عيبلاك ءال وأ هب ملع ءاوس «لاثتمالا نع هب ليكولا زجعي افرصت ناك اذإ هب لکو -
 ولو ءاقدع تضقناف «ةدحاو وأ اثالث لكوملا اهقلطف ءاهقالطب هلكو اذإ امك ءةباتكلاو داليتسالاو ريبدتلاو

 اهنإو ءليكو لا اذكف «ةدعلا ءاضقناب عاقيإلا نع لكوملا زجع ققحتل ؛اهقلطي نأ ليكولل سيل كلذ دعب اهجوزت
 .ليكولل كلذ لصحي م و ءديدج ببسب هدعب عاقيإلا نم لكوملا نكمتي
 «ىرحأ اهقلطي نأ ليكو للف ءاقدع ضقنت ملو «ةدحاو اهقلط اذإ امك هب ليكولا زجعي ال افرصت ناك اذإ امأو

 هب لكو اميف لاثتمالا نع ليكولا زجعيف «ىلوألا ةروصلا يف امأو «فرصتلا اذه لثم يف ةلاكولا لزعني الف

 وأ طرش رايخب هيلع درف «هسفنب عابف «عيبلل اليكو ناك ول امك .هكلم مهدق هيلإ داع ول دوعتو «ةلاكولا لطبتف
 رايخب وأ ةلاقإلاب هيلع هدر ول امأ «هكلم مق هيلإ داع هنأل ؛ةلاكولا دوعت ءءاضقب بيع رايخب وأ عيب داسفب وأ ةيؤر

 قلعتت ةلاكولاو ءامهثلاث ليكولاو «ثلاث قح يف ًاعيب ناكف ءاخسف نوكي ال ام در هنأل ؛دوعت ال ءاضرلاب بيع
 (حتف «ئيع) .ديدح كلم اذهو «لوألا كلملاب



 كاميإلا تتاح

 EG اهماكحأو نامبألا ماسقأ

 A لوحدلا يف نيميلا باب

 0 لكألا يف نيميلا باب

 E قاتعلاو قالطلا يف نيميلا باب

 دودحلا باتك

 a اهماكحأو دحلا طئارش

 دحلا بحجوي يذلا ءطولا باب

 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب

aE: 

 تايوتحما سرهف
 ا

 عوضوملا
 .هتابنإو عطقلا ةيفيك يف لصف

 . ةيزحلاو جارخلاو رشعلا باب

 ..ةيزحلا ماكحأ نايب يف لصف

 ةكرشلا باتك

 موو و هم عموم

recedes 

 هو وهموم م ه6

 انا ل ل ل ل ل ل

 ان ال ىل ىف ىف ل ل ل

 هود و مم 6م م

 ٠٠ه ه١ هم هه«

 انا لدي ال ىلا ىلا

 هووم وو و.«

 هوم م.م عمم

 +٠ هو مو وو

 ان ال اب اياب ىلا ل ل

1¥ 

۲۲١ 



 عوضولم ا د عوضوم ا
 ةلافكلا باتك TS م عا وجم سلا لبقت ةكرش

 AEE ةلافكلا ماكحأ To وا اب رق وجو كرش

 E ةقرفتملا لئاسملا يف لصف ۲۴۷ ........ةدسافلا ةك رش نايب يق لصف

 ا هنعو دبعلاو نيلحرلا ةلافك باب فقولا باتك

 ةلاوحلا باتك EE LO DR فقولا ماكحأ

 AEN ةلاوحلا ماكحأ ۲٤١ ..... ناخلاو دجسملا ماكحأ يف لصف

 ءاضقلا باتك عويبلا باتك

 RE ءاضقلا ماكحأ ۲٤۸ ...........هب قلعتي امو عيبلا فيرعت

 A e سنجلا نايب يف لصف ۲٥٦ ........... عيبلا يف لخدي اميف لصف

 هريغو يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك باب EN BL طرشلا رايح باب

E cS aيكحتلا باب  n E Oa 

 11000 قش لئابسم YE لارا تا

 ةداهشلا باتك AN mia دسافلا عيبلا باب

 e اه قلعتي امو ةداهشلا فيرعت ۳٠١ ....دسافلا عيبلا ماكحأ نايب يف لصف

 .. لبقت ال نمو هتداهش لبقت نم باب TOE RS هرکی اميف لصف

 es ةداهشلا يف فالتحالا باب TO ASE O كيان

 ESE ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب ۳١۹ ................ةارملاو ةيلوتلا باب

 E ةداهشلا نع عوحرلا باب 4 ............... هعيب حصي اميف لصف

 ةلاكولا باتك OT ابرلا باب

To aةلاكولا ماكحأ  NEE 

 a ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب TV ا تح ءادماق اقحتسألا نان

 a ليك ولا فرصتي اميف لصف ۳۳۰ ...  هريغ كلم عاب نم مكح يف لصف

 20 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا باب EE اا م ورم علتعلا جاب

 ا ليكولا لزع باب PE aste هءلاتلاق رقما ةيناب

 ظ فلا بانك





 ىرشبلا ةبتكم تاروشنم نم

 ةدلجم  ةنولم ريغ ةدلجم . ةنولم

 أطوملا باتك حرش ىطغملا حتف | مانألا يداه يماسحلا بختنم (تادلجم ۸ر ةيادهلا

 يوقم نوترك  ةنولم ريغ حاضيإلارون | (تادلجمار ملسم حيحص
 يشاشلا لوصأ | «تادلجم و حيباصملا ةاكشم

 راثآلاو ةنسلا قيرط ىلع ةأرملا ةالص راثآلاو ةنسلا قيرط ىلع لج رلا ةالص

 | د لجرل برعلا ةحفن (نيدلجم) راونألا رون

 ١ بيذهتلا (تادلجم ٣ر قئاقدلا زنك

 ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس ةنئف 9000
 (نيدلجم) يناعملا رصتخم يرودقلا رصتخم

 5 5 5 57 دئاقعلا
 يوقم نوت رك / ةدلجم  ةنولم حرش

 يوقم نوترك- ةنولم
 (ودرا  يبرع) ىرشبلا سوماق يريرحلل تاماقملا

 (تادلجم*ر نيلالجلا ريسفت يواضيبلا ريسفت نيبلاطلا داز ةيواحطلا ةديقعلا نعم
 نآرقلا مولع يف نايبتلا ا ل ل

 ةيفاكلا تاقرملا

 بيذهتلا حرش يجارسلا

 لماع ةئام حرش ةغالبلا سورد

 ينفملا مسر دوقع حرش يجوغ اسيإ



 یر شبل اة تلم تاىوبطم
 ھ

 هرس س

 دلجم . نيكنر

 (يبيتة کیہ ليد ملك ل بز ( موس مود« لوا) ن آر قلا نلاسل

 ( لتك) مالسالا میت یت ل اغ رش ی وب لئاصخ
 م احلا تايم اجالا تاايطخ ( تح ٣ )روز قب
 ینا یف

 روك دراک . نیگنر

 ( شار دم )( ا اان ) مایا ( یی ) ملا بز حا

 ا قلنا سيت
 ( موو« لوا ملغم کیر ( ی غار نلوا) فرصلا م

 لوسا ےےدح قلوس الار خ رداصمل ا ةوفصل رع

 هدعاق اسآ اك رع ىدتبلا ليت

 يكرتاو هرعات كاس اکی راق

 رک نآرقلا لاعب
 rot تنايباحصلار يس
 ريعسلاو از بدالا ةضور

 دلحمم  هداس

 ثيداحابتخ | لامعا لكشف
 روك دراك  هداس

د«لوا) ن آر فلا نلاسل حر اشم
 م مارک | ( موسي مو

1 

 تز

 روك دراك / دلجم

 لاعالاءازج ںی رص

 ترش اعلا باد آ كيلا میت

 نیما تءايح رک اقتعلا ميت
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Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1,2,3) 

Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2) 

Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2) 

Al1-Hizbul Azam(Large) (H.Binding) 

AI-Hizbul Azam (Small) (Card Cover) 

Riyad us Saleheen (Spanish) (H.Binding) 

(To be Published Shortly Insha Allah) 

Taleem-ul-Islam (Coloured) 

Cupping Sunnah & Treatment (Coloured) 

Al1-Hizbul Azam (French) (Coloured) 


